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SEPTEMBER   2013 52
OKTOBER   2013  62
NOVEMBER   2013 76
DECEMBER   2013 92

JANUARI   2014  104
FEBRUARI   2014 116
MAART   2014  128
APRIL   2014 140
MEI   2014 150
JUNI   2014  164
JULI   2014 176
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HET JAAR VOLGENS DE VOORZITTER
Voor u ligt de 59ste jaargang van het 
Jaarboek Maastricht. Het Jaarboek is 
wederom met grote inzet en betrok-
kenheid gemaakt. De inspanningen, 
zowel financieel als personeel, die 
nodig zijn om het Jaarboek te maken 
worden grotendeels door vrijwilligers 
opgebracht. Enerzijds is in de loop der 
jaren het vervaardigen van het Jaarboek 
sterk geprofessionaliseerd, anderzijds 
blijft het liefdewerk van bestuur en 
redactie. Zo kort voor het jubileumjaar 
2015, met de 60ste jaargang van het 
Jaarboek Maastricht en het 25-jarig 
bestaan van de Stichting, is het goed 
ons te bezinnen op de vraag of we 
ook in de toekomst een kwalitatief 
Jaarboek kunnen garanderen. Niet 
vanwege de personele inzet en be-
trokkenheid, die is  en blijft er, maar 
vooral omdat het financieel ieder 
jaar weer een zware opgave is om het 
Jaarboek te realiseren. Commerciële 
sponsoren maken moeilijke tijden 
door, de publieke waardering is groot 
maar de kopende doelgroep is beperkt 
(men vindt het vooral plezierig om 

het Jaarboek te krijgen). We mogen 
ons gelukkig prijzen dat Sappi ons 
nog steeds van gratis papier voorziet, 
maar hoe lang is dat nog mogelijk?

En is de voorkeur van de komende
generaties niet een digitale versie van
het Jaarboek? De Maastrichtse samen-
leving als geheel zou zich moeten 
uitspreken of voortzetten van het 
Jaarboek Maastricht, als oudste en 
enige stadskroniek in Nederland, 
gewenst is. Maar samenlevingen 
spreken niet, wel de vertegenwoordi-
gers ervan: het gemeentebestuur van 
Maastricht. Het is hartverwarmend dat 
de gemeente zich heeft uitgesproken 
veel waarde te hechten aan het voort-
bestaan van het Jaarboek Maastricht. 
De uitwerking daarvan zal in het 
komende jaar gestalte moeten krijgen. 
Voorop staat dat niet alleen de gemeen-
te bijdraagt aan de continuïteit, maar 
Maastricht als geheel. 
 
Het archief van de Jaarboeken op 
onze website is afgelopen jaar weer 

uitgebreid met een aantal jaargangen; 
er zijn momenteel veertien  Jaarboeken 
gedigitaliseerd, zodat het archief weer 
wat meer ontsloten en beschikbaar is 
voor iedereen. Ook veel Maastrichte-
naren die in het buitenland wonen, 
maken gebruik van onze website 
www.jaarboekmaastricht.nl om de 
nieuwsgierigheid te bevredigen hoe 
het in ‘hun’ stad reilt en zeilt. We 
streven ernaar het gehele archief te 
ontsluiten, maar de middelen ervoor 
zijn (nog) niet voorhanden. 

Voorliggend jaarboek is samengesteld 
door Jac van den Boogard, Hans van 
Eijsden, Maurice Janssen en Ton 
Hameleers. Mignon Partouns voerde de 
eindredactie en René van den Bergh 
fungeerde weer als hoofdredacteur. 
John Ramaekers interviewde de 
burgemeester en fungeerde ook als 
columnist. Arie Voorzee zorgde voor 
het ontwerp en de lay-out van het 
Jaarboek en startte met een nieuwe 
rubriek: een compilatie van zijn 
‘Confetti’-rubriek in de STER. 

ERIC ROSIER   
Bestuursvoorzitter
Stichting Jaarboek Maastricht
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De foto’s zijn, voor zover niet anders 
vermeld, gemaakt door Jean-Pierre 
Geusens van foto(pers)bureau Focuss22 
en Hans van Eijsden. Het experiment 
met een fotowedstrijd voor iedereen, 
waarbij eigen foto’s van gebeurte-
nissen in de stad konden worden 
ingezonden, wordt voortgezet. We 
danken de vakjury voor hun inzet en 
wijze oordeel.

Impreso, het samenwerkingsverband 
van het grafisch bedrijf van de MTB 
en drukkerij Pietermans, zorgde voor 
de digitale verwerking en opmaak en 
dan met name Marco Vreijdenberger; 
Impreso  zorgde ook voor het drukwerk 
en de logistiek van de verspreiding. 

Een speciaal woord van dank gaat 
uit naar de hoofdsponsors van dit 
jaar, de Hotel Management School 
Maastricht, VVV Maastricht en het 
Centrummanagement. Het Jaarboek 
zou niet kunnen bestaan zonder de 
financiële steun van vele Maastrichtse 
bedrijven en de gemeente Maastricht.

Het bestuur en de redactie van Jaarboek 
Maastricht wensen u veel lees- en 
kijkplezier.

Presentatie van het Jaarboek Maastricht 2012 - 2013 bij Sappi
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Het Jaarboek Maastricht begint aan haar 59ste editie. Al 
meer dan een halve eeuw is het Jaarboek Maastricht de 
kroniek van de economische en de sociaal culturele ont-
wikkeling van de stad.

Ieder jaar kent het Jaarboek een thema, dat de ‘staat van 
de stad’ documenteert. 

HET THEMA GASTVRIJ MAASTRICHT

RENE VAN DEN BERGH   
Hoofdredacteur
Jaarboek Maastricht

JJJJJJJJ	 JJJJ	 JJJJJ	 JJJJJJJJJJJJ

50 2004-2005 Maastricht  beste stad Corporatie Woonpunt

51 2005-2006 Maastricht en  de aardewerkindustrie Universiteit Maastricht
   
52 2006-2007 Europa en Maastricht Vodafone
   
53 2007-2008 Muzikaal Maastricht Gemeente Maastricht

54 2008-2009 Maastricht en 2000 jaar gezondheidszorg Sphinx
  
55 2009-2010 Maastricht Ondergronds Ballast Nedam
 
56 2010-2011 Jeugdig Maastricht MosaLira
   
57 2011-2012 Maastrichtse Familiebedrijven Hotel Beaumont
   
58 2012-2013 Made in Maastricht Sappi papier
   
59 2013-2104 Gastvrij Maastricht VVV, Centrummanagement en  
   Hotel Management School 
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Voor het Jaarboek 2013-2014 (het Jaarboek loopt van 
augustus tot en met juli) hebben wij als thema gekozen: 
‘Gastvrij Maastricht’, als een ode aan de ‘geroemde’ hospi-
tality van Maastricht, als onderzoek naar wat gastvrijheid 
inhoudt en als visie op wat gastvrijheid ‘toekomstproof’ 
zou maken.

Het thema behelst het in beeld brengen van partijen/per-
sonen die betrokkenheid of verantwoordelijkheid hebben 
voor de ‘state of the art’ van de gastvrijheid in de stad en een 
substantiële bijdrage leveren aan het merk “Maastricht”.

GJJJJJJJ	JJJJJJJJJJ

OJJJJJJJJJJ		 IJJJJJJJJ

MECC Rob van de Wiel
Maastricht Bereikbaar Katya Ivanova
De Bijenkorf Chris Janse
Centrummanagement Paul ten Haaf
Bureau Maastricht Europa Ton Wanders
VVV Marcel Knols
SOFA-Hoogeweerth Evelien Holten
Les Tables Pascale Renée Cohen 
 en bestuur
Townhouse hotel Rino Soeters
Hotel Management 
School Maastricht Ad Smits & Ton Stekelenburg

Hoewel ieder interview weer anders is en andere invals-
hoeken kent, zijn er bepaalde onderwerpen die telkens 
terugkomen.

• Wat is in de ogen van de geïnterviewde een goede 
definitie van Gastvrijheid?

• Wat is voor de geïnterviewde zijn/haar bijdrage aan 
gastvrij Maastricht?

• Hoe beleeft de geïnterviewde de huidige situatie 
qua gastvrij functioneren van de stad, mogelijk ge-
differentieerd naar overheid, bedrijfsleven, instel-
lingen en burgers? 

• Het begrip gastvrijheid verandert in de loop van de 
tijd. Van service naar dienstverlening, van dienst-
baarheid naar ‘beleving’. Wat zijn de toekomstige 
elementen van een gastvrije stad?

• Wat zijn verbeteringen c.q. aanpassingen die Maas-
tricht moet realiseren? 

De interviews met de gesprekpartners waren inspirerend 
en overtuigend. Gemeenschappelijk in de definitie van 
gastvrijheid zijn de elementen: wezenlijke, authentieke, 
natuurlijke interesse in mensen, het mensen naar de zin 
willen maken, ontzorgen of verwennen. 
In het algemeen wordt de gastvrijheid van Maastricht uit-
zonderlijk gewaardeerd en vindt men (zowel de ‘locals’ als 
de ‘expats’) gastvrijheid in de genen van de Maastrichte-
naar/Limburger zitten. Maar groot onderhoud en waak-
zaamheid blijven belangrijk, vandaar het breed gedragen 
convenant dat 32 partijen in de stad hebben ondertekend 
om voortdurend te blijven werken aan verdere professio-
nalisering. En het besef dat de hele keten er verantwoor-
delijkheid voor draagt, dus zowel de opleiding als de 
uitvoering, zowel de overheden als de ondernemingen en 
zowel op het strategische vlak als op het operationele.

Verbeterpunten voor de stad worden ook genoemd, maar 
verschillen naar achtergrond of functie. Sommigen maken 
zich zorgen over de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van de stad, die ook na aanleg van de nieuwe infrastruc-
tuur niet optimaal lijkt. Niet optimaal slaat bijna altijd op 
het parkeren en de doseerlichten (dus gepest worden als ik 
naar Maastricht wil en als ik er ben, hoe raak ik dan mijn 
auto kwijt). Sommigen spreken van beter communiceren 
en voorlichten op dat punt onder het motto: als je weet 
wat je te wachten staat en welke alternatieven je hebt, heb 
je het pleit al vaak gewonnen. 

Anderen hebben zorgen over de manier waarop mensen 
die waken over de handhaving, het parkeren en de veilig-
heid hun moeilijke functie uitoefenen: té eendimensio-
naal. Daar lijkt nog veel te winnen bij meer samenwerking 
en het vinden van gedragen opvattingen.
Ook meer euregionale samenwerking wordt genoemd; 
verrassend is dat op zich niet, maar het komt vanuit de 
branches zelf en dat lijkt nieuw: geen overheidsideaal, 
maar vanuit de samenleving. 
En de roep om zich als Maastrichtse samenleving c.q. de 
gemeente preciezer uit te spreken over wat de stad wil 
zijn: studentenstad, winkelstad, kennisstad, cultuurstad, 
woonstad, gastronomische stad, etc.. Natuurlijk is een 
stad van alles wat, maar een zekere focus is onvermijde-
lijk wil je boven het maaiveld (blijven) uitsteken. “Focus” 
bundelt krachten; niet kiezen is versnipperen van aan-
dacht, geld en mankracht, zo vinden sommigen.
Anderen stellen dat diversiteit nu juist een kracht is van 
een stad zoals Maastricht. Wat is wijsheid?



HET JAAR VOLGENS 
DE BURGEMEESTER

Met een beetje bezwaard gemoed loop ik 
4 september het gemeentehuis binnen 
voor het jaarlijkse interview met burge-
meester Hoes. Met name om het al dan niet 
aankaarten van de gebeurtenissen in decem-
ber 2013 rondom de befaamde foto. Ik doe het 
liever niet omdat ik de affaire niet opnieuw 
wil oprakelen.
Maar iets niet beschrijven, kan ook uitgelegd 
worden als doodzwijgen.
Ik besluit mijn dilemma voor te leggen aan 
de burgemeester.

De aarzeling om erover te praten zit 
daarin dat, voor je het weet, weer 
delen van wat ik zeg uit hun verband  
gerukt worden en dan weer ergens 
anders als citaat worden geplaatst. 
Daar zit het probleem.
Voor de rest heb ik geen moeite om 
erover te praten.  Laten we het dan 
toch maar doen, dan hebben we het 
ook gehad.  (big smile...)

Wat heel lastig was in die periode was 
dat ook de gemeenteraad en de lokale 
pers iets hadden van “wij willen het 

er eigenlijk niet over hebben. Maar 
omdat het maar door bleef gaan, 
vooral door een aantal journalisten 
van betrekkelijk allooi, voelde men 
zich op een gegeven moment toch 
gedwongen om het er over te hebben. 
En dat maakte het  ook lastig voor de 
leden van de gemeenteraad. Vooral 
ook omdat ze de hele dag telefoontjes 
kregen van allerlei mensen.
Voor hen was het moeilijk om te 
moeten omgaan met een niet-politiek 
thema en omdat het privé was vonden 
ze het ook nog eens gênant. Ik vind 
het knap hoe de raad het in de uitein-
delijke vergadering  en de tijd erna 
heeft afgerond: “Dit zijn de zaken 
waar wij verantwoordelijk voor zijn,  
dit zijn de afspraken die we met elkaar 
maken en zo gaan we met elkaar 
door”. Uiteindelijk is er toch wat 
moois uitgekomen, namelijk dat men 
meer de behoefte kreeg om mij als 
mens te zien. Niet alleen in de functie 
van burgemeester, maar ook meer in 
de rol van burgervader. Na die tijd 
ben ik veel meer naar vrijwilligers-

organisaties gegaan, naar ziekenhui-
zen, verzorgingstehuizen en scholen.
Al met al heeft het een verdieping op-
geleverd en als dat de conclusie is van 
die periode, dan heeft het uiteindelijk 
een hele mooie afloop gehad. 

Vorig jaar om deze tijd zaten we in de be-
slissende fase van Culturele Hoofdstad 2018.
Na het bekend worden van de uitslag zei u 
in het interview dat Maastricht voor 2018 
een plan B had, waar niemand omheen zou 
kunnen.

In dat opzicht zijn we misschien wat 
te euforisch geweest, moet ik achteraf 
bekennen.
We hadden een fantastisch bidbook. 
Daar zal ik niets van terugnemen. Er 
zijn nog steeds mensen die er verdriet 
van hebben dat het niet is doorgegaan. 
Maar vanuit ons enthousiasme zijn 
we (te) belerend geweest in de zin 
van: “Dit is het! U moet luisteren 
want dit is de toekomst van Europa!” 
Wij hebben het veel breder opgepakt 
dan dat de jury aan kon. En dat is 

John Ramaekers 
in gesprek met Onno Hoes
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jammer. We hebben de spontaniteit te weinig ruimte 
durven geven.

Bij het koninklijk bezoek was alles tot in de puntjes 
geregeld om daarna de spontaniteit de ruimte te geven. 
Dat waren ook onze gedachten bij CH. Maar we hebben de 
klok net een slag te ver opgedraaid. In plaats van regelma-
tig te gaan tikken, stopte hij.
Ook toen de jury naar Maastricht kwam hebben we ze 
overvoerd. We hebben ze door de hele regio gesleept.
Het thema was: “We zijn een oude stad, we zijn een Europese 
stad en we zijn een jonge stad en het gaat om kwaliteit”. 
Deze hoofdlijnen houden we vast.

In 2016 bestaat de universiteit veertig jaar. Een uniek moment 
voor kennisstad, jonge stad en een goede gelegenheid om 
de studenten eens flink in het zonnetje te zetten.
In 2017 vieren we het 25-jarig bestaan van het Verdrag 
van Maastricht. Ook een mooi moment om aandacht aan 
te besteden. En dan, (schaterend...) 2018!  Dat moet een 
verrassingsaanval worden met euh... project X.
We hebben zoveel in de stad. Het was bijzonder met 200 jaar 
koninkrijk en dan komt er weer Flikkendag, dansdagen, 
Musica Sacra,  JIM staat weer op de kaart, Tefaf, het MECC 
komt met nieuwe initiatieven... De stad is vol, vol, vol. 
Daar zal de komende jaren vooral de discussie over 
moeten gaan. De voorzieningen qua hotels, horeca en 
retail hebben we. Maar hoe krijgen we de juiste mensen 
naar de stad.

Juiste mensen?

Bij bijvoorbeeld de Andre-Rieu concerten zie je niet een 
doelgroep die jong is, maar wel internationaal; die niet 
zoekt naar kennis, maar wel koopkrachtig is.

Ieder wil zijn feestje houden op het Vrijthof, maar dat zit vol. 
We moeten nagaan wat we op andere plekken kunnen doen 
met kwalitatieve evenementen zoals de markt, het stadspark 
en de Griend. Amsterdam heeft dezelfde problematiek. In 
dat opzicht lijken beide steden op elkaar. Daar worden 
grote evenementen teruggedrongen door de kosten van 
bijvoorbeeld de beveiliging die nodig is.

Ik heb geen eenduidig antwoord. We moeten gaan kijken hoe 
we de stad het beste kunnen positioneren zodat hij én leuk is 
voor de Maastrichtenaren én aantrekkelijk voor de gasten.
We zijn blij met de grote winkelketens, maar we moeten 
ook ruimte bieden aan bestaande, kleine, creatieve winkeliers 
en erover praten hoe we hen goed kunnen faciliteren.
Mijn thema voor de komende jaren zal zijn het positioneren 
van Maastricht als een soort hoofdstad, als centrum van 
de Euregio. Dat zat ook in Culturele hoofdstad. Het moet 
echter niet alleen van de overheid komen. Ik zal als een 
missionaris moeten rondgaan om mensen te overtuigen 
en te faciliteren om dingen te doen.

Ook Luik en Aken willen dat. Ze steken naar elkaar niet zo 
snel de hand uit, maar doen dat wel via Maastricht.
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De vraag is: wat wil de Maastrichtenaar nu echt met Aken 
en Luik. En dat is, denk ik, beperkt.
Daarvoor moeten het college en de raad de komende jaren 
invulling gaan zoeken.
De spirit ervoor is aanwezig en ik denk dat we over het 
dode punt heen zijn. We hadden en hebben echt tijd nodig 
om alles weer een plek te geven. We  hebben een jaar nodig 
gehad om CH te verwerken.

Bij het koningsfeest was er veel aandacht van media en 
televisie. De komende weken en maanden gaat Maastricht 
de wereld in. Er zullen overal in de wereldpers artikelen 
verschijnen over Maastricht.  
Ook de universiteit gaat steeds meer congressen organiseren. 
Dat past bij kennisstad en internationalisering en die 
mensen gaan ook naar horeca en winkels.
Van deze doelgroepen heeft niemand last, maar je hebt er 
wel het voordeel van en er staan dan niet meteen weer tien 
bussen  op de markt.

Even genoeg over cultuur en evenementen. Er hebben in 2014 ook 
gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. De zaak is nogal op 
de kop gezet hier in Maastricht...

Is dat zo...? Ja...?   (big smile 2...)

Nou ja, de PVDA sinds 1946 voor het eerst niet in het college, het CDA 
weer niet in het college, de PSP wel in het college, de Seniorenpartij 
Maastricht als grootste partij...

Misschien vanuit historisch perspectief is dat een thema, 
ja. Maar de mensen zijn heel pragmatisch, merk ik. We 
hebben nu een college dat niet op ideologie gebouwd is, 
maar dat kijkt naar wat wij heel pragmatisch voor de stad 
kunnen betekenen.

De periodes van lang regeren en trouw aan die ene partij 
zijn voorbij. Je krijgt dus versnippering.
Maar er is geen gevoel van met elkaar afrekenen, maar 
naar het zoeken van steeds weer nieuwe combinaties. 
Daarmee krijg je wel minder stabiliteit, minder rust maar 
wordt er wel voortdurend  gezocht om iets goeds voor de 
bewoners te betekenen.

Het is zo stil vanuit het stadhuis en de raad...

Is misschien wel een goed teken...  Of niet?  (de burgemeester 
lacht breeduit)

Dat weet ik niet. Er zijn nauwelijks vurige onderwerpen waar de 
mensen in de stad zich druk om maken. Ja, kleine groepen misschien. 
Dat was in het verleden wel anders.

Dat is natuurlijk best interessant. Er zijn door de vorige 
gemeenteraden beslissingen genomen over de binnenstad, 
Belvedère, Sfinxkwartier, parkeergarages, A-2, verlenging 
Noorderbrug; grote besluiten allemaal. Dat zit nu allemaal 
in de technocratische sfeer omdat de uitvoering van deze 
projecten aan de gang is.
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Een ander verhaal is de decentralisatie van de stad. Daarover is 
wel een politieke discussie aan de gang die gaat over de vraag 
of ons loket wel voldoende in staat is om de behoeftigen in de 
stad voldoende steun te bieden. Het gaat dus minder over 
de fysieke zaken, maar veel meer om de sociale kant. Dat is 
wel interessant.
Ook PVDA en CDA zullen zich moeten hergroeperen want 
ze zijn stemmen kwijtgeraakt aan andere partijen. De 
burger is veel minder partijgebonden, maar besteedt veel 
meer aandacht aan de inhoud van de onderwerpen. 
De wereldvrede is ook niet veel verbeterd sinds het vorige 
jaarboekinterview en dat maakt de mensen onzeker.

Onzekerheid heerst ook over de nieuwe WMO en de overheveling van 
de Jeugdzorg naar de gemeenten die er per 1 januari 2015 aan komen.
Veel gemeenten klagen er over dat ze het niet gaan halen. Hoe is de 
Maastrichtse stand van zaken?

Zonder meer goed. We behoren tot de 25 procent van de 
gemeenten die er volgens landelijk onderzoek goed op zijn 
voorbereid. MAAR... ook daar: the proof of the pudding is 
eating it!
Wat er zo moeilijk aan is, is dat de wetgeving tot op het 
laatst iedere keer weer veranderd werd. Als we dachten 
we hebben het onder controle, kwam er vanuit Eerste of 
Tweede Kamer weer een verandering. We hebben er politiek 
en ambtelijk flink aan gesleuteld en ik heb er wel een goed 
gevoel bij. MAAR... een goed gevoel is een ding, de praktijk 
zal het moeten uitwijzen.

Maastricht werkt in dit kader nauw samen met de Heuvelland-
gemeenten.

Ja, daar heb ik hard aan gewerkt en daar heb ik wel een 
goed gevoel bij. Zeg maar een sociale dienst voor het hele 
heuvelland. 
Daar hadden we een paar jaar geleden nog niet aan durven 
denken.

De WMO-raad heeft nogal wat kritiek op de plannen zoals ze er 
nu liggen.
Zij zegt dat de nadruk veel te veel ligt op het oplossen van de financiële 
problemen van de overheid. “Zeg dat dan gewoon maar ga het niet 
overgieten met een ideologisch sausje van participatietermen. Als 
we het met minder moeten doen, maak dat dan concreet in hoeveel 
uren of geld minder”.

De Raad vindt het allemaal te vaag.

Daar heeft de WMO-raad best wel een punt. Het zijn twee 
lijnen die parallel lopen. 
De principiële lijn van zaken veel dichter bij de burger 
brengen, van rijk of provincie naar de gemeente, de 
zogenaamde participatiegedachte. Van de andere kant de 
gedachte dat het veel goedkoper moet kunnen. En dat is 
natuurlijk niet zo. Zeker de eerste jaren gaat het duurder 
worden, al is het maar om alles anders te organiseren en 
mensen op te leiden. Dat is heel kostbaar en dat wordt 
altijd “vergeten”.
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Bij de rijksoverheid is de gedachte geweest: we leggen het 
neer bij de gemeenten en als het daar ligt moet het vanzelf 
goed lopen. Die logica is ver te zoeken. Het is gewoon 
duurder.

En dan moet je toch gaan snijden in pakketten die er zijn. 
Daarnaast is de tijdsgeest er een van mensen moeten meer 
zelf doen, in buurtverband, vriendenverband of familie-
verband. Maar ook daar is begeleiding bij nodig voordat 
mensen in staat zijn dat zelf te doen.

Dus die principes zijn misschien wel juist, maar dan gaan 
we terug naar hoe we vroeger voor onze ouders en buren 
zorgden. Dan heb je het over wel vijftig jaar geleden.
Ondertussen zijn er veel meer tweeverdieners waarvan de 
vrouw heel wat meer taken heeft gekregen. Er wordt soms 
vanuit principes geredeneerd die niet meer kloppen met 
moderne veranderingen. 

De jeugdzorg wordt ook overgeheveld naar de gemeenten.

Dan kom je bij mijn portefeuille openbare orde en veiligheid.  
Als mij wel eens verweten wordt dat er teveel jongeren 
in het criminele circuit zitten, dan komt dat doordat het 
thuis of op school al is misgegaan.
Nu het bij de gemeenten komt, willen we meer preventief 
en in eerdere fases gaan kijken naar thuis-, school- en 
verenigingsverband om te voorkomen dat ze in een verkeerde 
spiraal terecht komen.

Schilderswijk in het klein?

Dat willen we dus voorkomen...

Over drugs wil ik het in dit interview niet hebben. Dat blijft een 
pingpongspel totdat er een nieuwe bewindsman komt.
Burgemeester Hoes heft zijn beide handen in de hoogte en glimlacht.

Nog even terug naar cultuur en economie.
Gerard Rooyackers, van de BV Limburg, noemt de gemeente op 
cultureel gebied onvoorstelbaar incompetent.
De cultuurnotitie vertoont alle sporen van haastwerk, gelegenheids-
argumentatie, het debiteren van kwartjeskennis en uitholling en 
devaluatie van begrippen als innovatie, cultureel ondernemerschap 
en samenwerking

Hoe kijkt u daar tegen aan?

De BV Limburg is hiermee gekomen nadat de gemeente de 
subsidie aan hen heeft stopgezet.
Anamorfosen en lichtspektakels hebben in het begin hun 
effect gehad en dat wordt minder; dus moet je weer nieuwe 
dingen gaan bedenken.

De BV Limburg, die onder andere de culturele bibliografie Maastricht 
geproduceerd heeft en zorgt voor de anamorfosen en lichtspektakels bij 
de Hoofdwacht, roert zich ook op het terrein van Magisch Maastricht.
Zij wil, zonder subsidie, de exploitatie van stichting Vrijthof Mooi! 
overnemen.
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Magisch Maastricht is iets totaal anders dan de opdracht 
die we ooit bij BV Limburg hebben neergelegd. Als BV 
Limburg zich verder wil profileren op het snijvlak van 
cultuur en economie met private middelen, moeten ze dat 
vooral doen.
Maar wat Magisch Maastricht betreft riepen ze al snel: 
“Wij kunnen dat wel organiseren” zonder dat ze echt weten 
van de inhoud. En daar lopen ze nu ook tegen aan.
Het is wel zo dat de gemeente wil bijdragen, maar het 
grootste deel komt uit private middelen, van ondernemers 
die er nu bij betrokken zijn.
BV Limburg heeft, denk ik, een verkeerd beeld gehad van 
wat Magisch Maastricht is.
Ik vind dat de ondernemers die betrokken zijn wel heel 
erg in een hoekje gezet worden van 
“u kunt niks”. En dat is jammer want het zijn heel ge-
motiveerde mensen.

Wat ik niet zou willen, en dat is wat ik begrepen heb wat 
Rooyackers wil neerzetten, is de sfeer van een nostalgisch 
evenement. Dat past niet in de ijkpunten van jong, inter-
nationaal en kwalitatief  hoogwaardig. Het zou jammer 
zijn als we er een oude ambachten markt van gaan maken. 
Daar zit Maastricht niet op te wachten. Doe dat ergens 
anders, maar niet hier.
Ik denk dat de perceptie van BV Limburg een andere is 
dan waar we nu mee bezig zijn.
We zijn nog steeds de grootste kerstmarkt in Nederland, 
niet vergelijkbaar met de Duitse markten of Hasselt, dat 

zijn kermissen en dat willen we niet. De mensen die het 
nu doen hebben het eigenlijk prima op het netvlies en we 
worden ieder jaar een stukje beter.

Heeft u nog een uitsmijter waarmee ik het interview kan afsluiten?

Ik heb gemerkt dat je als burgemeester, college, raad en 
ambtelijk apparaat alleen maar kleine stapjes kunt maken 
om de stad te verbeteren.
Je zei daarstraks: “Wat is het saai in het stadhuis”. Maar 
saaiheid symboliseert ook vaak stabiliteit en kwaliteit.  In 
vorige periodes waren we vaker instabiel en ik wens ons 
toe dat je over een jaar weer komt voor je interview en dat 
je zegt: ”Wat een saaiheid hier!”
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Wanneer je, met een beetje fantasie, vanuit anamorfose-
perspectief vanaf de rode Sint Jan naar Maastricht kijkt, 
zie je twee zaken. Als eerste het plaatje van de huidige 
fysieke en infrastructurele stad en als tweede, boven de 
randen van het dal, de deels onvoorspelbare toekomst, 
dromen en plannen van de stad.
Vanuit welk perspectief kun je of moet je Maastricht bekijken? 
Vanuit de culturele biografie (Romeinse vestingstad - 
garnizoensstad - religieus centrum - industriestad), of 
vanuit de Kennisstad, of vanuit de Europese stad? Of 
vanuit branding? 

De crisis, waar we nu heel voorzichtig een beetje uit lijken 
te komen maar ook weer niet, woedde in augustus 2013 
nog volop en veel vertrouwen in verbeteringen hadden de 
mensen niet.

Toch blijft  Maastricht voortdurend in ontwikkeling, met 
sterke en zwakkere kanten.
Het A2-project draait op volle toeren. Alle planningen zijn 
tot nu toe gehaald. 
Voor de weggebruikers is het soms verwarrend. Ondanks 
vooraankondigingen lijkt het er vaak op dat een weg 
plotseling is afgesloten of dat er zomaar weer een nieuwe 
omleiding is. 
De aanbouw is een paar keer opengesteld voor publiek en 
dan loopt het storm.

Iedere keer dat je met het project in aanraking komt, sta je 
er versteld van waar de bouwers toe in staat zijn.
Smet op het project is de wanbetaling en huisvesting van 
de werkers uit Polen en Portugal. Kamervragen, ministers-
bemoeienis en onderzoeken. Conclusie: Avenue 2 betaalt 
geld terug aan de bouwvakkers. Later breken Strukton en 
Ballast Nedam de belofte weer.
Rob Cox gebruikt in een paginagroot slotartikel in De 
Limburger van 14 juni 2014 de kop: “De doofpot van 
de A2-tunnel”. En sluit met de zin: “De lokale politiek 
zwijgt... in alle talen”.

Een ander groot project, Belvedère is ondertussen stevig 
aangepast. Het bestond uit diverse onderdelen: het project 
Bellevue, waar veel woningen van allure gebouwd zouden 
gaan worden, het project van de nieuwe aanlanding van de 
Noorderbrug, tezamen met het Frontenpark en het project 
Binnensingel, waaronder woningen, de Timmerfabriek, 
het Eiffelgebouw en een ICT-boulevard.
Maar dit plan is geschreven voor de crisis. Ondertussen 
weten we dat de bomen niet meer de hemel in groeien en 
de bevolkingskrimp doet ook een duit in het zakje.
In de nieuwe versie van het plan is project Bellevue niet 
meer terug te vinden. 
Wethouder Van Grootheest is enthousiast over de bijgestelde 
plannen: “Minder sjiek en sjoen, om het maar in een paar 
woorden te zeggen. 

HET JAAR VOLGENS JOHN RAMAEKERS
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We hebben een prachtige stad met enorme kwaliteiten, 
die moeten we behouden. Maar ik denk dat we hier de 
kans hebben om daar iets aan toe te voegen en doelgroepen 
te bedienen die we tot op heden onvoldoende konden 
bedienen. Internationale studenten, bijvoorbeeld”.

Culturele Hoofdstad 2018. Dit was het project dat Maastricht 
cultureel en economisch een geweldige push zou moeten 
gaan geven.
Tachtig miljoen euro werd er voor uitgetrokken. Als 
meest Europese Nederlandse gemeente gooiden de 
Maastrichtse kwartiermakers het helemaal op de Euregio. 
Dat moest het verschil gaan maken met de andere kandi-
daat-steden die alleen maar op regionale cultuur konden 
steunen. Maar Maastricht rekende buiten de waard: de 
juryleden waren gepokte en gemazelde Nederlanders en 
geen euregionalen.

Daarbij sprak het CH-avontuur veel inwoners van Maastricht 
niet aan omdat de discussie  erover zich op abstract niveau 
afspeelde. De Maastrichtenaren konden er zich niet veel 
bij voorstellen. Op politiek en bestuursniveau werden 
euregionaal alle zeilen bijgezet en juichte men elkaar toe. 
Op uitvoerend niveau werd er vaak weinig van begrepen 
en wist men niet wat er allemaal zou gaan gebeuren.
De eerste uiting van wat Maastricht kon bieden, viel te be-
wonderen op de donderdag voorafgaand aan de uitslagda-
tum. Veel Maastrichtenaren trokken naar het Vrijthof en 
haalden daar alles uit de kast. Maar eigenlijk was het al te laat. 

Een jaar later is van de ambitieuze plannen niet veel meer 
over. Het budget dat eerst nog in een zogenaamd plan B 
zou worden gestopt, is verdwenen en het nieuwe college 
bezuinigt 2,75 miljoen op cultuur.

Een foto van burgemeester Hoes in een hotellobby, ge-
toond in de roddelrubriek Shownieuws van SBS6, brengt 
Maastricht in rep en roer.
In de jaarlijkse terugblik van de burgemeester is daar al 
het nodige over gezegd.
De inwoners van de stad reageren gemengd. Van ongeloof 
tot gelaten, soms meesmuilend maar ook meelevend. En 
in de kroegen veel grappen. De politiek is in rep en roer 
maar de gemeenteraad schenkt de burgemeester half 
december toch met grote meerderheid het vertrouwen.
Uiteindelijk eindigt “Onnogate” op een ludieke manier in 
de hal van het stadhuis bij de sleuteloverdracht. Zowel 
burgemeester Hoes als Norbert Frijns gaat het onderwerp niet 
uit de weg en ze behandelen het voor het eerst met subtiele 
humor en zonder grimmigheid. Het levert Toeker Frijns, 
onder luid applaus, drie zoenen van de burgemeester op. 

Vlak na  carnaval staan de gemeenteraadsverkiezingen op 
het programma. 
RTV Maastricht probeert achteraf ook nog eens te scoopen 
door alle partijen te vragen of burgemeester Hoes eigenlijk 
als gevolg van de affaire nog wel een tweede termijn mag 
krijgen. De splinterpartijen en SP (samen negen zetels) 
zeggen tegen te zijn. Burgemeester Hoes vindt het een 

Kennisstad Modestad
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voorbarige stelling. En dat klopt, gezien het feit dat een 
tweede termijn pas in 2016 aan de orde is.

De plaatselijke verkiezingen worden vooral gedomineerd 
door de onvrede met de landelijke politiek. Peilingen 
geven aan dat het wel eens een slachting kan worden omdat 
de kiezers gaan afrekenen met de kopstukken in Den Haag.

Voor Maastricht wordt het inderdaad een historische uitslag.
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een lokale 
partij in Maastricht de grootste is. De Seniorenpartij (zes 
zetels) en de Partij Veilig Maastricht (drie zetels) scoren 
hoog. De SP maakt een sprong van twee naar vijf zetels 
met John Gunther als nieuw boegbeeld. De Socialistische 
Partij overvleugelt zelfs de Maastrichtse PvdA met 399 
stemmen. De uitslag is voor de PVDA uiterst pijnlijk. 
In acht jaar tijd verliest zij meer dan 10.000 stemmen. 
Het CDA moet, ondanks de kandidatuur van voormalig 
autoriteite-toeker Jan Janssen een verlies van 3000 stemmen 
slikken en de VVD 1061.
Zowel CDA als PVDA belanden in de oppositie van ‘de 
raad van elf’ (partijen).

En dan komt die vermaledijde 17e juli.
Wat eerst een “gewoon” vliegtuigongeluk lijkt te zijn, is 
in werkelijkheid een oorlogsdaad in de Oekraïne die de 
wereld op zijn grondvesten laat schudden en waarvan de 
gevolgen ook concreet in Maastricht voelbaar zijn. 
Elf Limburgers uit Simpelveld, Sittard-Geleen, Helden, en 

Onderbanken komen om het leven en ook het Maastrichtse 
koppel John Lahaye en Lilian Brouwers. Op het verkeerde 
tijdstip, op de verkeerde plaats. Net als andere Nederlanders, 
overige nationaliteiten en bemanningsleden. Niemand 
overleeft de ramp.

Nederland wordt in rouw gedompeld in het zicht van de 
rijen dodenauto’s die over de autowegen rijden. Overal 
worden herdenkingen georganiseerd.
Maastricht luidt de Grameer en houdt een stille tocht. Het 
zal nog lang duren voordat deze ramp verwerkt is...

Het is moeilijk om vanuit dit onderwerp weer over te gaan 
naar de “orde van de dag”, het Jaarboek Maastricht.

Ik begon er deze column mee.
Waar moet het nu heen met de Maastrichtse ambities? 
Cultuurstad? Kennisstad? Koopstad? Universiteitsstad? 
Oude stad? Europese stad? Modestad? Architectuurstad? 
Jonge stad?
Er zijn al zoveel namen aangemeten.
Na het mislukken van Culturele Hoofdstad lijkt Maastricht 
in een soort vacuüm terecht te zijn gekomen. De stad en 
zijn bestuurders weten niet goed meer waar naar toe. En 
dat is jammer.
Deze compacte stad in een weids landschap kan, en verdient 
meer.
Het valt eigenlijk buiten het kader van het jaarboek omdat 
de viering van 200 jaar koninkrijk in Maastricht op 30 

Koopstad Europese stad
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augustus heeft plaatsgevonden. Maar het ligt nu nog vers 
in het geheugen en misschien is de viering in Maastricht 
wel een eerste opstap naar nieuw elan geweest.
Het was jammer dat, vanwege de veiligheid, het publiek 
niet veel contact met de gasten kon hebben en het congres 
zal niet aan de gemiddelde Maastrichtenaar besteed zijn 
geweest. 

Maar de aanwezigheid van Willem-Alexander en Maxima, 
het Belgische vorstenpaar en de groothertog en -hertogin 
van Luxemburg maakten de stad even koninklijk. De 
toespraak van minister Timmermans en de imponerende 
speech van de Duitse bondspresident Joachim Gauck 
maakten grote indruk.
De vlekkeloze organisatie van de dag, de muziek, de poëzie, 
fashionclass, hebben laten zien dat Maastricht tot heel wat 
in staat is. En dat is de hoop voor de toekomst.

Architectuurstad Cultuurstad
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Rob van de Wiel is op 1 februari 2013 in dienst getreden als 
directeur van het Maastrichts Expositie & Congres Centrum 
(MECC). 
Rob van de Wiel (40) heeft ruim twaalf jaar ervaring in 
hogere managementfuncties in de evenementenbranche 
en was betrokken bij grootschalige vakbeurzen, publieks-
beurzen en evenementen, niche-producties en concerten. 
Zo was hij directeur van de Brabanthallen / Autotron 
Rosmalen en directeur Event Services van Libéma. De laatste 
jaren was Van de Wiel General Manager van verhuurbedrijf 
Hapéco, een toonaangevend, faciliterend bedrijf binnen 
de evenementenbranche.

Rob van de Wiel zal de ingezette koers van het MECC 
verder vorm geven. De focus van MECC Maastricht is het 
binnenhalen van (inter)nationale congressen, exposities en 
evenementen. Ook de samenwerking met de stad Maastricht 
en de Euregio als doelgebied gaat meer verdieping krijgen. 
Een voorbeeld hiervan is de Maastricht Health Campus die 
garant staat voor een intensieve samenwerking tussen onder 
andere Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair 
Medisch Centrum+, Provincie Limburg, gemeente Maastricht 
en Industriebank LIOF.

De Brabander Rob van de Wiel heeft het prima naar zijn zin
als managing director van het MECC. Hij is buitengewoon te 
spreken over de hospitality-mentaliteit van Zuid Limburg en 

Maastricht. Naar zijn ervaring klopt er alles aan de gast-
vrijheid van de stad en de Maastrichtenaar: het culinaire, 
het uitgaan, de hotels, de charme van de binnenstad, de 
gemoedelijkheid, de persoonlijke aandacht die mensen 
krijgen. Hij heeft het vanuit zijn ervaring nog niet eerder zó 
‘zinderend’ meegemaakt. Dat brengt hem op de stelling 
dat het MECC neergezet kan worden als de meest gastvrije 
locatie voor beurzen, congressen en evenementen van 
Nederland. Tegelijkertijd ervaart hij dat de Maastrichtenaar 
soms wat verlegen wordt van de (terechte) complimenten, 
er is in Zuid Limburg toch nog altijd een calimerocomplex; 
zij, de buitenstaanders, zijn groot en wij zijn klein.

Het MECC is eigenlijk gericht op life-communicatie, dus 
communicatie waarbij je oog in oog komt met de directe 
doelgroep: bezoekers van evenementen, congressen of 
concerten en deelnemers aan beurzen en organisaties 
(zoals de TEFAF). Dat directe contact scherpt je beeld en 
vraagt situationele dienstverlening. Geen standaard-aanpak, 
maar gericht op het comfort van de doelgroep.

Naar zijn mening is de basis voor gastvrijheid het hebben 
van wezenlijke interesse in mensen. Daarbij is uiteraard 
ook van belang het verlenen van goede service en de klant 
een comfortabel gevoel geven (dat gaat verder dan klant-
vriendelijkheid). Maastricht heeft natuurlijk een ‘unique 
selling point’. De compacte, historische binnenstad en 

GASTVRIJ MAASTRICHT
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zijn bewoners, goede bereikbaarheid, een hoogwaardige 
openbare ruimte, uitstekende hospitality faciliteiten zoals 
hotels met ambiance, sterrenrestaurants, grand-cafés en 
gezellige terrasjes, interessante musea en internationale 
(cultuur-) evenementen en instituten, maar ook een bruisend 
buitenleven van Maastrichtenaren, expats en studenten. 

Hij vindt de wisselwerking, de verbinding en de samenwer-
king tussen stad en MECC dan ook topprioriteit hebben. 
Het MECC zorgt voor een spin-off van 70 tot 80 miljoen 
euro per jaar en is dus een belangrijke contribuant aan de 
stedelijke economie. 

In het verleden werd het MECC ervaren als afstandelijk, 
op het arrogante af, waarbij standaard RAI-prijzen werden 
bedongen. Sinds de gemeente volledig eigenaar is van het 
MECC is er sprake van een focus op een meer integrale 
kijk van de activiteiten. Als het MECC bepaalde activiteiten 
belangrijk acht voor de economie of ervaringswereld van 
de stad en haar burgers, dan zijn ook minder lonende acti-
viteiten mogelijk. Als voorbeeld noemt hij het organiseren 
van het Wintercircus. Met een nieuwe directie en nieuwe 
medewerkers wordt enthousiast gewerkt aan de doelen: 
het binnenhalen van (inter-)nationale (vooral medische) 
congressen en evenementen, het continueren van de 
toppers zoals TEFAF, de BBB, de Interclassics Topmobiel, 
JIM, etc. én de samenwerking in de Euregio.

Zijn er verbeterpunten denkbaar? Rob van de Wiel kan er 
wel een paar noemen. Op de eerste plaats moet Maastricht 
blijven werken aan toegankelijkheid voor auto, trein, tram, 
fiets, vliegtuig. Voor hem is het behoud van vliegveld MAA 

belangrijk. Op de tweede plaats zou een echt vijf-sterren 
hotel geen overbodige luxe zijn om alle soorten bezoekers 
te kunnen accommoderen. Er zijn zeer goede hotels in 
Maastricht, maar een echt vijf-sterren hotel is er niet, terwijl 
daar veel vraag naar is bij evenementen- en congresgangers. 
Op de derde plaats zou hij graag zien dat de reistijd tussen 
MECC en binnenstad wordt verkort door bijvoorbeeld 
direct openbaar vervoer zoals de tram. 

Waar zou Rob van de Wiel over vijf jaar willen zijn met 
het MECC? Hij werkt er hard aan om de internationale 
en de euregionale positie van Maastricht te versterken. 
Dat vergt samenwerking met alle partijen: stadsbestuur,
 universiteit, azM, euregionale besturen van steden en 
instellingen, Brussel en Den Haag. Naast de studenten en 
expats in Maastricht zijn ook de inwoners van Luik, Hasselt, 
Genk, Aken, Eupen, Tongeren enz., een interessante doel-
groep, waar energie in moet worden gestoken.

Al met al zit Rob van de Wiel op een plek waar hij zijn 
ambities, ervaring en betrokkenheid optimaal kan inzetten. 
Een goed team, goede verbindingen met de stakeholders 
in stad en regio, intensieve samenwerking met het 
stadsbestuur, een ‘zinderende’ werkplek en een gastvrije 
mentaliteit van de mensen bezorgen hem nog dagelijks 
een kick.
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Katya Ivanova is sinds twee jaar werkzaam bij Maastricht 
Bereikbaar en sinds 1,5 jaar tijd als programmamanager. 
Zij woont al vijf jaar in Maastricht en heeft lang op beleids-
niveau gewerkt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
(momenteel Infrastructuur en milieu). Zij heeft Maastricht 
leren kennen en waarderen als een stad waar de mensen 
van de goede en mooie dingen van het leven weten te 
genieten en dat ook willen delen met anderen. Zij heeft 
zich van meet af aan in Maastricht thuis gevoeld. 

Maastricht Bereikbaar (MB) werkt met een groot aantal 
partners samen om Maastricht en haar omgeving blijvend 
bereikbaar te houden en levert daarmee impliciet een 
bijdrage aan gastvrij Maastricht. 
Maastricht Bereikbaar stimuleert voor de lange termijn 
ander reis- en werkgedrag bij forensen, bezoekers en het 
goederenverkeer. Het programma bestaat uit een combinatie 
van maatregelen om het makkelijker te maken om slim en 
vlot van deur tot deur te gaan.

In tegenstelling tot andere steden die vaak beprijzen als 
instrument kiezen om gedrag van verkeer en vervoer 
te beïnvloeden, is de doelstelling van MB ‘aaibaarder’. 
Het is gericht op het bieden van keuzen op het vlak van 
verkeersoorten en vervoerswijzen vanuit het eigen motief: 
tijdswinst, gemak, gezondheid. 

Maastricht Bereikbaar telt meer dan vijftig convenant-
partners en wordt bestuurlijk geleid door gemeente, rijk, 
provincie, enkele grote vervoersdiensten (NS, Veolia, 
Q-park), vertegenwoordigers van instellingen en onder-
nemingen met veel werknemers (UM, Vodafone), enkele 
werkgeversorganisaties (KvK, LWV, SIM) en het project 
A2. Het Centrummanagement en de VVV werken samen 
met Maastricht Bereikbaar. 

Maastricht heeft momenteel al de nodige verkeerspijnpun-
ten in de ochtend- en avondspits en op evenementen- en 
topdagen. Dat wordt met de aanleg van de A2-tunnel, de 
verbreding van de Noorderbrug, de herinrichting van het 
station en de komst van de tram enigszins opgelost, maar 
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de groei van de mobiliteit wordt daarmee niet volledig 
bestreden. Ook het feit van de barrière van de Maas (je 
kunt geen vijf bruggen gaan bouwen), de compactheid 
en de attractiviteit van de stad en het zeer grote aantal 
dagelijkse forensen (tot wel 70 procent van de dagelijkse 
verkeersbewegingen) zijn daar verklaringen voor. Dus 
zijn gedragsveranderingen nodig om Maastricht in de 
toekomst bereikbaar te houden. 

Gastvrijheid heeft te maken met welkom zijn. Naast 
dienstbaarheid, service, kwaliteit en vriendelijkheid is 
bereikbaarheid van de stad een onderdeel van gastvrijheid. 
Maastricht heeft met de doseerlichten, de beperkte 
parkeercapaciteit en de ruimte-schaarste, een aantal 
negatieve aspecten die aanleiding geven voor acties. Met 
concrete maatregelen kunnen de verwachtingen en keuzen 
van forensen en bezoekers beter worden gemanaged. Te 
denken valt aan parkeergeleidingssystemen en de aanleg van 
park & ride, park & bike en park & walk locaties. Ook met 
de reductie-tickets bij evenementen en slimme logistieke 
oplossingen voor de winkelbevoorrading in de binnenstad 
is winst te halen. Tevens zijn afspraken gemaakt met grote 
bedrijven en instellingen over flexibele werktijden. 

Wensen voor de nabije toekomst heeft Katya Ivanova zeer 
zeker. Allereerst wil zij graag nog meer inzicht hebben in 
de verschillende doelgroepen die zich in, van en naar de 
stad bewegen: bewoners, bezoekers en forensen en van 
vervoerstromen bij topdagen, evenementen en de bevoor-
rading. Ook wordt gewerkt aan de meertaligheid in de 
communicatie en zal meer op euregionale schaal moeten 
worden afgestemd en gecommuniceerd. foto’s: Maastricht Bereikbaar
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Chris Janse is sinds maart 2014 werkzaam als directeur van 
de Bijenkorf in Maastricht. Na een loopbaan bij verschillende 
retailers en een aantal functies binnen het Bijenkorfconcern, 
is hij met veel plezier en enthousiasme begonnen als 
storemanager Bijenkorf in Maastricht. Hij ziet zichzelf 
niet zozeer als de top van een hiërarchie, maar meer als 
een initiator en motivator. Uiteraard blijft hij te allen 
tijden eindverantwoordelijk voor het doen en laten van 
de Bijenkorf Maastricht.

De wereld van de retailers is in korte tijd veel veranderd, 
door andere voorkeuren van de klant maar ook door het 
online-verkopen. Naar zijn mening is het in de toekomst 
zo dat klanten weer het echte winkelen waarderen: 
beleving, het kunnen voelen of ruiken van de stoffen en 
producten, het kunnen passen en meten en het contact 
met andere mensen op prijs gaan stellen. Gastvrijheid is 
daarom vanzelfsprekend een onderwerp, waarbij het 
begrip staat voor openhartigheid, betrokkenheid en 
loyaliteit met je klanten en collega’s. 

Sinds begin 2011 is de Bijenkorf onderdeel van Selfridges 
Group Limited, een dochteronderneming van het in Canada 
gevestigde Wittington Investments Ltd.
De Bijenkorf streeft naar het steeds verder vergroten van 
het aanbod topmerken en luxe merken. Daarnaast ligt een 
belangrijke focus op de verdere groei en ontwikkeling van 

de web shop. De Bijenkorf kent spraakmakende verkoop-
acties en bijbehorende campagnes die jaarlijks terugkeren. 
De Drie Dwaze Dagen zijn in heel Nederland bekend maar 
ook de Maffe Marathon en Inspiration genereren ieder 
jaar veel publiciteit en klantbezoeken.

De Bijenkorf is een voorloper op het gebied van social media 
en nieuwe techniek. De Facebookpagina telt meer dan 
400.000 fans en Twitter heeft meer dan 25.000 volgers. 
De Bijenkorf was een van de eerste winkelbedrijven in 
Nederland met een App voor smartphones en een magazine 
speciaal voor de iPad.

De Bijenkorf Maastricht is een weerspiegeling van de 
Maastrichter Geis, dat staat voor genieten van mooie 
dingen, lekker eten, gezellig samenzijn en persoonlijke 
belangstelling. Dat lijkt heel clichématig, maar het is zijn 
waarneming en overtuiging na een tijdje in Maastricht 
werkzaam te zijn. Het Bijenkorf personeel voldoet aan 
die eisen, hetgeen zich uit door gering ziekteverzuim en 
gering verloop. De nieuwsgierigheid naar mensen is een 
vanzelfsprekendheid, maar het vasthouden aan zoals het 
was is iets waaraan gewerkt moet worden. 

Maastricht is vanuit het aanbod aan bijzondere mode-
winkels, Fashion Clash en de mode-opleiding eigenlijk 
zonder discussie een mode-stad, vergelijkbaar met het 
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aanbod van een vier keer zo’n grote stad als Den Haag. De 
mensen zijn in doorsnee ook goed gekleed als ze de stad 
in gaan. Het besef dat de Maastrichtenaar, en breder, de 
Limburger, een bijzonder gevoel heeft voor het levensge-
nieten, roept vaak enige verlegenheid op, maar inwendig 
toch ook wel trots. 

Werken aan gastvrijheid is het belangrijkste item van de 
klantbenadering van de Bijenkorf. Daar hoort volgens 
Chris Janse ook bij een zichtbare maatschappelijke 
betrokkenheid. Hij ziet bij de retailers in de stad, vooral 
bij de familiebedrijven, een ondernemende geest die voor 
de lange termijn gaat en samenwerking op allerlei gebied 
sterk promoot. 
De maatschappelijke betrokkenheid van de Bijenkorf heeft 
twee fundamenten: het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (verantwoordelijkheid ten aanzien van mens, 
milieu en product) en het organiseren van evenementen en 
activiteiten voor de stad, zonder daarbij een winstoogmerk 
te hebben of te gaan voor de eigen zichtbaarheid. Recent 
voorbeeld is de betrokkenheid bij Fashion Clash en in de 
komende maanden zullen er meer activiteiten volgen, in 
samenwerking met de VVV en het Centrummanagement. 
In de nabije toekomst ziet Chris Janse weer het sociale 
winkelen toenemen. Dat is het bezoeken van de binnenstad, 
niet alleen voor funshoppen, maar ook als een sociale 
activiteit waar mensen genoegen beleven aan de persoon-
lijke contacten en het deskundig advies. Die vorm van 
‘gastvrijheid’ heeft de toekomst.

foto’s: De Bijenkorf Maastricht
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In 2009 werd het Centrummanagement Maastricht gere-
vitaliseerd. Het doel is om op professionele wijze verder te 
werken aan de versterking van de economische positie van 
het hele centrum van Maastricht ten opzichte van de concur-
rentie binnen de regio en nationaal. Concurrentie zowel in 
functioneel opzicht als op het gebied van belevingswaarde 
en bereikbaarheid. De uitvoering vindt plaats in de vorm 
van een privaat-publieke constructie, samen met de onder-
nemers in het centrum. 
De Stichting Centrummanagement heeft als doel het 
centrum op een bedrijfsmatige manier verder te ontwik-
kelen en mede zorg te dragen voor een toekomstbestendig 
economisch vitaal centrum. Met het centrum wordt 
bedoeld: het kernwinkelgebied in de binnenstad, Wyck, 
Jekerkwartier en alle aanloopstraten (binnen de singels). 
De gemeente heft reclamebelasting bij de bedrijven in het 
centrum om onder andere het centrummanagement te 
financieren. 

Op 1 maart 2010 is Paul ten Haaf als directeur Centrumma-
nagement Maastricht begonnen. Het bestuur van 
de Stichting Centrummanagement Maastricht wordt 
gevormd door Cor Jongen (voorzitter),Ton Harmes, 
Marcel Knols, Robin Berben, Richard Loomans, Sonja 
Berkes en Monique Feijts. 
De wethouder van economie, John Aarts, is als adviseur 
betrokken bij het bestuur van Centrummanagement. 

Paul ten Haaf is in 1955 geboren in Heer, toen nog een 
zelfstandige gemeente. Na een lange carrière bij Heidelberg-
cement en een eigen consultancybureau is hij vier jaar 
geleden enthousiast begonnen als centrummanager. 

Naar zijn mening wordt de gastvrijheid van Maastricht 
van buitenaf als goed beoordeeld. Maastricht staat bekend 
als een stad waar het goed toeven is en waar jaarlijks 
miljoenen mensen plezier en ontspanning beleven aan 
het bezoek van de stad. Het bijzondere van de stad is 
genoegzaam bekend: een historisch, beloopbaar en mooi 
stadscentrum (Maastricht, Wyck en Jekerkwartier), goede 
horeca, een divers winkelaanbod en een gastvrij klimaat, 
bruisende activiteiten en aansprekende evenementen. 
Gastvrijheid kost niks, het is een kwestie van gewoonte, 
een mentale instelling. Desondanks is waakzaamheid 
geboden, een hoger niveau van professionaliteit van 
dienstverlening is gewenst, gelet op de belevingswaarde 
die van steeds groter belang wordt bij de keuze van 
mensen om een stad wel of niet te bezoeken. 

Professionalisering is de leidende gedachte achter het recent 
gesloten convenant met 32 partijen in de stad, gericht op 
de dienstverlening in de toekomst. Dat convenant kent een 
brede scoop: van handhaver tot kelner, van taxichauf-
feur tot receptionist, van ondernemer tot kenniswerker. 
Doel is het versterken van de gastvrijheidsbeleving bij 
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bezoekers en bewoners van de stad. Men tracht dit doel 
te bereiken door de inzet van Hospitality Gidsen tijdens 
piekmomenten op A-locaties, die bezoekers voorzien van 
praktische en inhoudelijke informatie in meerdere talen, het 
aanbieden van trainingen, uitdragen van gastvrijheid bij 
dienstverleners, aanbieden van talencursussen, onderzoek 
te doen rondom het thema gastvrijheid, communicatie en 
informatie te geven richting bedrijven, instellingen en de 
media en de jaarlijkse uitreiking van de “Meest gastvrije 
Onderneming”award. Het ontwikkelen van een gezamenlijke 
langetermijnvisie hoort daarbij.

Gastvrijheid heeft te maken met alle facetten van service- en 
dienstverlening door winkels, de horeca, de gemeente, 
vervoersbedrijven, opleidingsinstituten, evenementen-
organisaties, etc. Die facetten betreffen niet alleen de 
voorzieningen, maar ook en vooral het gedrag, de kleding 
en de goede smaak. 

In 2013 heeft het Centrummanagement het thema Gastvrij 
Maastricht gekozen. Voor 2014 is het thema Mode Maas-
tricht. Door professionals uit de modebranche zijn ideeën 
ontwikkeld hoe Maastricht op de kaart te zetten als stad, 
met mode als belangrijk speerpunt. Er is zoveel te doen in 
Maastricht op het vlak van opleiding, ontwerp, productie, 
creativiteit, topmodewinkels en presentaties, dat het 
moeilijk is bescheiden te blijven. Maastricht Mode-stad is 
geen utopie maar voor een belangrijk deel al werkelijkheid. 
We moeten het als stad alleen nog meer uitdragen, 
zichtbaar en merkbaar maken, zoals FASHIONCLASH 
MAASTRICHT. 

foto’s: Centrummanagement Maastricht
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Maastricht is onmiskenbaar een Europese stad en ligt in 
het hart van Europa, midden in de Euregio Maas-Rijn. 
Ook in haar rijke historie heeft de stad altijd al een Europees 
profiel gehad. Maastricht is de stad waar in 1981 en in 1991 
een Europese Top werd gehouden en op 7 februari 1992 
het Verdrag van Maastricht werd getekend en, niet te 
vergeten, de euromunt werd geboren, die met veel publi-
citeit in 2002 officieel werd ingevoerd. Naast een aantal 
Europese instituten zijn in Maastricht ook internationaal 
georiënteerde bedrijven gevestigd alsook een mondiale 
topuniversiteit, Maastricht University. Daarnaast wordt 
de internationale dimensie ook kracht bijgezet door onder 
meer Zuyd Hogeschool, Maastricht School of Management 
en de Maastricht Health Campus. Ook internationale 
beurzen en congressen mogen we hierbij niet vergeten. 
Maastricht is ook verbonden met andere delen van de
wereld door de stedenbanden met de Chinese stad Chengdu 
en de stad El Rama in Nicaragua. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Maastricht een populaire woon- en 
werkbestemming is voor internationals en het aantal 
kenniswerkers een toename vertoont.

Internationalisering is voor de toekomst van Maastricht 
onvermijdelijk en noodzakelijk. Maastricht en de regio 
kunnen juist floreren als zij goed zijn verbonden met 
steden en regio’s elders in Europa en de wereld. Ondanks 
de aanwezige weerstanden die grenzen nu eenmaal met 

zich meebrengen, is het voor de toekomst van Maastricht 
en de regio essentieel om werk te maken van euregionale 
samenwerking. Daarnaast is het van belang om in Maas-
tricht zelf een woon- en leefklimaat te bevorderen waar 
internationals zich welkom en thuis voelen. 
Voor Maastricht als internationale stad is het essentieel 
de internationale gastvrijheid in de breedste zin van het 
woord te vergroten voor de vele bedrijven, (onderwijs-)
instellingen, expats, kenniswerkers, wetenschappers en 
studenten van buiten Nederland die zich in de stad 
willen vestigen. 
Speciaal daarvoor heeft de gemeente het Holland Expat 
Center South in Maastricht opgericht. Dit serviceloket 
helpt studenten en expats met formaliteiten zoals 
verblijfsdocumenten, maar biedt ook oplossingen en 
hulp op het gebied van wonen en leren en, heel belangrijk, 
de sociale aansluiting in de regio. De economische impact 
ervan voor de stad is groot en vraagt permanente aandacht 
en actie. Een goede dienstverlening en het bieden van 
gastvrijheid aan deze groeiende gemeenschap blijft ook in 
de toekomst van groot belang. 

Cruciale voorwaarden voor een aantrekkelijk vestigings-
klimaat zijn een ontvankelijke en boeiende stad en een 
daarbij behorende omringende (Eu-)regio die de stedelijke 
faciliteiten aanvult. De stad zelf is immers te klein om een 
breed pakket aan alle noodzakelijke faciliteiten te kunnen 
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foto’s: gemeente Maastricht,  Guy van Grinsven
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bieden. Dus is het zaak Maastricht telkens te positioneren 
als brandpunt van een bijzondere Euregio, met partners als 
Luik, Aken, Hasselt, Heerlen, Sittard-Geleen en de provincie 
Limburg. De opgave voor de stad zelf is te zorgen voor een 
goede bereikbaarheid, hoogwaardige arbeidsplaatsen, 
gepaste opleidings- en woonkwaliteiten, een aantrekkelijke 
openbare ruimte en voldoende ontspanningsmogelijkheden 

op het gebied van cultuur, sport, leisure en evenementen. 
Gastvrijheid in de breedste zin van het woord. 

Ton Wanders werkt nu vijftien jaar bij de gemeente 
Maastricht. De laatste tien jaar draagt hij vanuit zijn 
functie als Senior International & Public Affairs bij aan 
de verdere internationalisering van Maastricht.
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Marcel Knols is sinds 2002 verbonden 
met de VVV als managing director en 
beleeft aan die functie nog iedere dag 
veel plezier en genoegdoening. Gebo-
ren in de Achterhoek uit Limburgse 
ouders en na een opleiding aan de 
Hogere Hotelschool in Maastricht is 
hij zich Maastrichtenaar gaan voelen, 
zij het met distantie die hoort bij 
zijn vak als gastvrijheid-inspirator. 
Want vanuit de distantie kan hij beter 
beoordelen wat goed en verbeterbaar 
is aan de gastvrijheid van de stad. Na 
enige jaren ervaring in het buitenland 
en als directeur van een hotelketen, 
is zijn kijk op gastvrijheid verbreed. 
Gastvrijheid zonder commerciële 
invalshoek is het natuurlijke bewust-
zijn voor het welbevinden van de 
ander. Met een gevoel voor nuance 
noemt hij de gast ‘de koning’ maar de 
gastheer ‘de keizer’. Dat betekent dus 
de regie blijven houden over je eigen 
domein.

De VVV heeft een cruciale opgave in het 
aantrekken, informeren en inspireren 

van bezoekers aan Maastricht. Commer-
cieel gezien is gastvrijheid het inspelen 
op de behoefte van de bezoeker/toerist. 
In het verleden waren de behoeften 
en de sociale normen van de ‘gast’ 
eenduidig, nu zijn door de indivi-
dualisering het behoeftepatroon 
en de normen van de gast divers. 
Er moet ook door de toegenomen 
concurrentie op de belevingsmarkt 
harder geknokt worden om mensen 
te behagen en te verleiden. Door de 
globalisering is de toeristenmarkt 
niet meer in hoofdzaak gericht op de 
Westerse toerist, maar komen er ook 
toeristen uit Azië, Rusland, Midden 
Oosten en Zuid Amerika. De cultuur-
vermenging maakt het gastheerschap 
ingewikkelder. Niet alleen de taal is 
dan een issue, maar ook de gewoonten, 
behoeften en voorkeuren van de gast uit 
bijvoorbeeld China, Rusland of Brazilië.

Waar Amsterdam en Rotterdam een 
spaghetti aan culturen kennen, is 
Maastricht nog redelijk homogeen. 
De assimilatie van de Maastrichtenaar 

met nieuwe mensen van ‘buiten’ 
vanwege de universiteit, het azM, de 
Europese instituten en multinationale 
bedrijven is gunstig geweest voor de 
openheid en de bewustwording dat 
Maastricht aantrekkelijk moet blijven 
voor de gasten en de bezoekers. Het 
blijft dus van belang om gastvrijheid 
goed tussen de oren te blijven houden. 
Dus het inleven in de ander en er voor 
zorgen dat die weer blij weggaat.

De VVV-organisatie bestaat uit ver-
schillende onderdelen. In de winkel 
onder in het Dinghuis kun je informatie 
inwinnen over de stad en euregionale 
omgeving. Je kunt er ook typisch 
Maastrichtse specialiteiten kopen, en 
natuurlijk een plattegrond, de stadsgids 
en andere zaken die van pas komen 
tijdens een verblijf in de mooiste stad 
van Nederland. In de VVV winkel 
vind je tevens de hotelbalie, waar je ter 
plekke een overnachting in een hotel of 
een ander soort accommodatie kunt 
boeken. Daarnaast is er een afdeling 
Pers en Publiciteit en een afdeling 
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Marketing en Communicatie. Samen 
met de directie spannen die zich in 
om in de brede keten van gemeente, 
bedrijfsleven, instituten en organisaties 
Maastricht te branden en wereldwijd 
te promoten. 

Het recent gesloten convenant met 
een groot aantal partijen in de stad 
beschouwt Marcel Knols als een aan-
sporing de gastvrijheid te verdiepen en 
te internaliseren. Daar waar vervlakking 
dreigt, kan professionalisering een 

tegenwicht bieden. Zelfs het betrekken 
van de (basis)scholen kan helpen het 
aspect gastvrijheid vroeg tussen de 
oren te krijgen.

foto’s: VVV
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Op 1 januari 2008 openden Jeroen 
en Evelyne Holten de deuren van 
SOFA op het terrein van Kasteel de 
Hoogenweerth. Na een intensieve 
verbouwing werd het voormalige 
koetshuis omgebouwd tot SOFA 
Brasserie-Bar-Restaurant. Nadat 
Jeroen als kok veel ervaring heeft op-
gedaan in onder andere Amsterdam, 
Curaçao en Aken en Evelyne haar 
wijnkennis heeft verkregen bij Sauter 
Wijnen en Vojacek hebben ze de stap 
naar een eigen restaurant gezet. In 
mei 2002 openden ze het intieme 
restaurant Eetkamer de Bissjop onder 
aan de voet van de Sint Pietersberg in 
Maastricht. Inmiddels is Eetkamer de 
Bissjop verkocht en richten Jeroen en 
Evelyne zich volledig op SOFA. 
Zij zijn al meer dan twintig jaar samen 
en hebben een dochter.

Gastvrijheid staat voor Evelyne gelijk 
aan mensen culinair verwennen, 
goede en eerlijke producten leveren 
en je gasten een vertrouwd gevoel 
geven. Veel gasten komen dan ook 

met regelmaat terug. SOFA heeft tien 
personeelsleden in dienst en dat vraagt 
goede afstemming en saamhorigheid 
om de gasten op hun gemak te stellen 
en goede service te leveren. De meeste 
personeelsleden werken al jaren 
bij SOFA. Dit staat garant voor een 
persoonlijke benadering, waarbij 
gastvrijheid, comfort en kwaliteit 
centraal staan.

Het SOFA-concept staat daarmee in de 
steigers en trekt een breed publiek. In 
het restaurant kan de gast zich avond-
vullend laten verrassen en verwennen 
in een warme sfeer. Gezellig bij de open 
haard of in de loungebank genieten 
van een aperitief. In het restaurant 
wordt een drie, vier, vijf of zes gan-
gen surprisemenu geserveerd. In de 
brasserie wordt, in navolging van het 
restaurant, een gastronomische á la 
carte lunch en diner aangeboden, met 
versproducten en biologisch verant-
woorde streek- en seizoensproducten. 
In november 2011 beloonde Michelin 
SOFA met een BIB Gourmand.

De omgeving van SOFA is rustgevend. 
Een uitnodigend, ruim terras met zicht 
op de haven van de Pietersplas en het 
naastgelegen Kasteel de Hoogenweerth 
met accommodatie voor suites en fees-
ten. Het geheel geeft aan het SOFA-be-
zoek een mediterrane sfeer, ver van de 
drukte van de stad en toch zo kort bij, 
met gratis parkeren voor de deur. 

SOFA richt zich qua gasten op de 
Maastrichtenaar, op de toerist van 
heinde en ver, en steeds vaker op 
de Euregio. De gasten uit België en 
Duitsland zijn meer dan welkom 
en vinden sinds enige tijd ook met 
regelmaat hun weg naar SOFA. Daar 
wordt door Evelyne veel moeite voor 
gedaan. SOFA is lid van de Vlaamse 
culinaire club Ambiance, die ook een 
maandblad uitgeeft waarin SOFA 
adverteert en zich presenteert. In de 
nabije toekomst is ook het Rijnland 
onderwerp van gerichte acquisitie. 

Gastvrijheid is samenwerken. SOFA 
is dan ook lid van de restaurantclub 

GASTVRIJ MAASTRICHT
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Les Tables, waarbij meer dan twin-
tig Maastrichtse restaurants zijn 
aangesloten. 

Op de vraag of Evelyne nog verbeter-
punten ziet voor de gastvrijheid van 
de stad, geeft zij aan dat de bereikbaar-
heid een punt van aandacht is. Zowel de 
toegankelijkheid als het parkeerbeleid 
zijn belangrijke aandachtspunten om 
de gasten van buiten Maastricht een 
welkom gevoel te geven.
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Het gesprek vindt plaats in Kookstudio A LA CARTE in 
de Wycker Grachtstraat. Pascale-Renée Cohen is sinds 
2008 voorzitster van Les Tables en sinds 2012 eigenaresse 
van de Kookstudio met een programma van zelf koken 
en teambuilding/coaching (Cooking en Coaching). De 
overige bestuursleden van Les Tables schuiven aan: Didier 
Tomassen van eetcafé-hotel Le Virage nabij het OLV-plein, 
Dennis van de Meer van restaurant O in Wyck en Ilya Willems 
van eetcafé Il Y A en taverne La Vaca in de Koestraat.
Les Tables presenteert zich als: gezelligste restaurant club 
van de gastronomische hoofdstad Maastricht, een stukje 
buitenland in Nederland. Met voor elke smaak een 
gelegenheid. Dat geldt zeker voor de 22 restaurants die 
zijn aangesloten bij de ‘vriendenclub’ Les Tables. 

De restaurants in het culinaire hart van Maastricht 
presenteren elk hun eigen keuken en ambiance. 
Van culinair genieten bij een kasteeldomein of in een 
historische kerk, van op en top Maastrichts tot gerechten 
van ver over de grens, van eetcafé tot haute cuisine keuken. 
Elke patron heeft zijn eigen stijl. Altijd is er culinair 
vakmanschap, gecombineerd met een passie voor koken 
en gastronomie.
Hoe divers de restaurants van Les Tables ook zijn, één 
ding hebben ze gemeen: het zijn de restaurants waar de 
Maastrichtenaar zelf graag gaat eten. Omdat hij weet wat 
hij kan verwachten: echte gastvrijheid, streekproducten 
en eerlijk eten. Met als motto: Les Tables: eat where the 
locals meet!

GASTVRIJ MAASTRICHT

PASCALE-RENEE COHEN EN BESTUUR
Les Tables
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Gastvrijheid zit in de genen van Maastricht en de Maastrich-
tenaar. Mensen voelen zich welkom in deze Bourgondische 
stad, Maastricht wordt daarom ook wel ‘le Banlieue de 
Paris’ (de voorstad van Parijs) genoemd. De restaurateurs 
willen mensen de tijd gunnen om te genieten, te onthaasten. 
Geen dubbele couverts op een avond.

Het recent gesloten gastvrijheidsconvenant, dat ook Les 
Tables van harte mee heeft ondertekend, geeft aan dat 
permanente aandacht voor gastvrijheid van belang is, zeg 
maar groot onderhoud. Onmisbaar daarbij is de bundeling 
van krachten, omdat de hele keten van gemeente tot 
hotelschool, van winkelbedrijven tot universiteit, van 
horeca tot MECC, van Maastricht Bereikbaar tot Q-park 
betrokken (moet) zijn. Het gaat erom blijvend te investeren 
in professionaliteit van de gastvrijheid voor bezoekers, 
expats, verblijfstoeristen, congresgangers en studenten. 
Zo wordt het ook mogelijk om de horeca-opleidingen en 
de behoefte van ondernemers aan top personeel te matchen. 

De gesprekpartners geven aan dat er ook knelpunten zijn, 
die onnodig de uitoefening van hun vak bemoeilijken. 
Een voorbeeld daarvan zijn de strikte hygiënische voor-
schriften, waar Nederland  wel wat in doorschiet. Spaanse 
hammen die decennia in de buitenlucht hun smaak ver-
werven moeten in Nederland in de ijskast worden bewaard. 

Daarnaast zet Les Tables zich in om ook met instanties 
als de gemeente en Handhaving te komen tot een situatie 
waarin het horecavakmanschap en de leefbaarheid van de 
omgeving hand in hand gaan.

Het gemeenschappelijke in de wereld van Les Tables is 
het eerlijke eten en drinken. Puur, vers, streek, seizoen, 
oorsprong, gezond, zijn sleutelwoorden die terugkomen 
bij alle restaurants. 

De klantenkring is zeer divers: van toerist tot ‘local’, van 
student tot pensionado, van congresganger tot buren uit 
de Euregio, het is een plezierige mix van gasten. Merkbaar 
is de grote toestroom van Duitse studenten, zodat vaker 
student en ouders te gast zijn in de etablissementen. 
De gasten zijn in de loop der tijd veranderd: van chic naar 
informeel, van dresscodes naar prêt-à-porter en naar meer 
individuele voorkeuren. Binnen de kaders van het fatsoen 
is alles mogelijk, dus de gast heeft genoeg keuzevrijheid.

Les Tables ziet zich vooral als vriendenclub, die begaan is 
met gastronomie en gastvrijheid. In het Jaarboek van 2030 
zal te lezen zijn,  dat de vriendenclub nog steeds bestaat 
en zij nog altijd met veel plezier grote bijdragen leveren 
aan de Maastrichtse gastvrijheid en de joie de vivre.

V.l.n.r.: 
Yves Mullenders (Lure), 
Didier Tomassen (Le Virage), 
Dennis van de Meer (O), 
Pascale-Renée Cohen (Kookstudio A LA CARTE) 
en Ilya Willems (Il Y A en La Vaca)
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Rino Soeters is Maastrichtenaar in 
hart en nieren en hotelier van beroep. 
Na de Hotelschool heeft hij bij Derlon 
en Apple-Park gewerkt en is hij in 
2001 als general manager in dienst 
getreden bij Designhotel La Bergère 
in Wyck, op dat moment eigendom 
van Paul Rinkens. Na de verkoop 
van Designhotel La Bergère in 2007 
is Soeters zelfstandig ondernemer 
geworden en is hij in 2007 Qbic Hotel 
Amsterdam gestart. In 2007 heeft hij 
hotel Le Roi gekocht en verbouwd tot 
de nieuwe formule van het driesterren 
Townhouse design hotel. Hij spreekt 
dus uit ervaring in twee verschillende 
omgevingen c.q. markten.

Het idee van Rino Soeters, directeur, 
was: een hotel waar mensen zich direct 
thuis voelen. Dat betekent: geen 
kille lobby, maar een keukenachtige 
omgeving. Een plek waar mensen 
bijpraten en wat eten en drinken. 
Vandaar dat bij binnenkomst een 
kopje Maastrichtse soep wacht. 
De kamers zijn om in te slapen en 

te badderen, want wat moet je daar 
verder, vindt Rino. Geen bureau dus, 
en ook geen grote stoelen (hoe vaak 
zit jij op je hotelkamer, immers). Wat 
niet wil zeggen dat het Townhouse 
Hotel basiskwaliteit mist. Integen-
deel, stoelen van Eames en Artifort, 
bedden van Hästens, een uitstekend 
bad van Sphinx, tegels van Mosa, 
gratis wifi en een gastvrijheid waar je 
warm van wordt. En mocht je je toch 
eenzaam voelen, dan huur je voor een 
paar euro een goudvis. Het kakelverse 
ontbijt nuttig je in dezelfde ‘keuken’ 
waar je de avond ervoor begon. En 
de prijs is fancy: voor minder dan  80 
euro per nacht heb je een basic kamer.

Nog voor de opening op 17 december 
2009 won het Townhouse Designhotel 
Maastricht al een award voor ‘Best New 
Hotel Concept 2009’. Want het klopt: 
bij het Townhouse is het inderdaad 
anders dan anders. Ze verbouwden 
het voormalige en verouderde familie-
hotelletje tot een plek waar je je echt 
thuis voelt.

Voor Rino Soeters heeft gastvrijheid 
alles te maken met authenticiteit, 
met oprechtheid. Met uit handboeken 
gehaalde voorschriften hoe je gasten 
moet benaderen en behandelen 
heeft Rino niks. Het moet een eigen, 
persoonlijke invulling zijn van je 
personeel, een oprechte glimlach in 
plaats van een die wordt voorgeschre-
ven. Hij noemt een hand geven een 
rijk gebaar, een kop soep aanbieden 
huiselijk en een blijk van persoonlijke 
interesse een natuurlijke houding. 

Townhouse heeft zich inmiddels 
bewezen als een van de best gewaar-
deerde hotels in Maastricht. Dat heeft 
te maken met het concept, de ligging 
bij het station en de A2, voldoende 
(openbare) parkeerfaciliteiten en de 
goede prijs-kwaliteit verhouding. 
De vijanden van de hotelwereld zijn 
in zijn ogen de energiekosten, de 
loonkosten en de boekingskosten. 
De macht van de boekingskantoren 
is onevenredig, bijna twintig procent 

GASTVRIJ MAASTRICHT

RINO SOETERS
Townhouse

foto’s: Townhouse
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van de prijs zijn boekingskosten. 
Daar kun je iets aan doen door gasten 
te wijzen op voordelen bij het zelf 
boeken, zoals een grotere kamer, 
gratis ontbijt, etc. 

Gevraagd naar de noodzaak van het 
in mei gesloten convenant met 32 
partijen in de stad, geeft hij aan dat 
Maastricht uitblinkt door gastvrijheid 
(in zijn Amsterdamse hotel heeft hij 
meestal Maastrichtenaren/Limburgers 
in dienst!). Maar gastvrijheid vraagt 
onderhoud en Maastricht moet de 
bezoekvraag zelf stimuleren in weer-
wil van bijvoorbeeld Amsterdam waar 
de vraag veelal het aanbod overtreft. 
Bovendien een stapje extra is nodig 
omdat de gemiddelde verblijfsduur 
van de hotelgast is teruggelopen van 
2,3 naar 1,2 dag. Een langer verblijf 
kan als er meer reuring in de stad zou 
zijn. Maastricht is weinig veranderd 
en jonge mensen vinden Maastricht 
doorgaans wat saai. Er is voor deze 
doelgroep relatief weinig te beleven, 
zeker in de zomermaanden. Het con-
venant tussen veel partijen geeft aan 
dat gastvrijheid iets is wat je integraal 
zou moeten aanpakken. Daaronder 
verstaat hij de totale zorgketen voor 

de gast: van goed onderhouden 
openbare ruimte (zonder onkruid) 
tot begripvolle parkeerwachten, van 
welkomstborden bij de A2-file tot 
behulpzame stadswachten, van 
authentieke vriendelijkheid tot 
kwaliteitsproducten uit eigen streek.

Valt er nog wat te verbeteren aan de 
gastvrijheid van Maastricht? Ja, vindt 
Rino, de stad zou zich meer uitgespro-
ken moeten profileren. Met evenemen-
ten voor allerlei doelgroepen, met het 
meegeven van vlaaien bij vertrekkende 
gasten, met een speldje Mestreechter 
Geis aan congresgangers, met het meer 
promoten van het dagstrand Oost. En 
ja, de stad zou een duidelijke keuze 
moeten maken tot dat wat ze in de 
kern wil zijn. Nu is het van alles wat: 
studentenstad, winkelstad, kennisstad, 
cultuurstad, woonstad, gastronomische 
stad, etc.

Zijn er nog (nieuwe) trends te bespeuren 
in de gastvrijheid? Rino denkt dat 
in het woord gastvrijheid het begrip 
‘vrijheid’ voor de gast erg relatief is. 
De gast wil meer keuzevrijheid: eerder 
aankomen en weggaan wanneer het 
past, meer quality-time in dezelfde 

tijd, meer beleving. Flexibiliteit wordt 
daarbij het sleutelwoord. Reizen zal 
een begin van ontspanning moeten 
worden in plaats van een stressfactor 
nummer één. En aankomen moet 
thuiskomen zijn.

De normen en waarden van de gast 
zijn in de loop der tijd individueler 
en informeler geworden: de gast met 
teenslippers is geen uitzondering 
meer. Maar je laat het toe tot aan de 
grens van je concept, dus daar waar 
het anderen gaat hinderen. Zo ook 
met het begrip veiligheid. Als de 
receptionist of het kamermeisje zegt 
dat men de gast niet thuis zou willen 
ontmoeten of niet alleen zou willen 
tegenkomen, dan wordt een grens 
overschreden en is actie nodig. Voor de 
rest mag iedereen zijn eigen beleving 
nastreven. 

Zijn wens is dat op middelbare scholen 
het ‘vak’ gastvrijheidsleer zou worden 
onderricht, om de jongere generatie 
van meet af aan met het gastvrijheids-
virus te ‘besmetten’ en zodoende 
garanties te hebben dat het in de 
‘genen’ van de Maastrichtenaar c.q. 
Limburger verankerd blijft.



36 J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Een gerenommeerd onderwijsinstituut dat wereldwijde 
bekendheid geniet, zo wordt de Hotel Management 
School Maastricht (HMSM) alom gezien. ‘Dean’ Ad Smits 
en Director Hospitality Consultancy Ton Stekelenburg zijn 
zichtbaar trots op de Hotelschool Maastricht, waaraan ze 
respectievelijk zes en vier jaar zijn verbonden. “Wij hebben 
hier dag in, dag uit, aandacht voor het ondernemerschap 
van jonge mensen.”

De Hotel Management School Maastricht bestaat al sinds 
1950. Tegenwoordig studeren ongeveer 1100 studenten 
aan het instituut. Ad Smits: “Wij laten niet iedere student 
toe tot onze Hotelschool. Jaarlijks geven meer dan duizend 
studenten aan dat ze bij ons opgeleid willen worden. 
Wij selecteren streng en laten er jaarlijks iets meer dan 
driehonderd  toe. Onze studentenpopulatie is dan ook 
bovengemiddeld gemotiveerd en dat merk je hier aan 
alles. We selecteren vooral die aankomende studenten 
die een bepaalde ‘touch’ hebben. Een van nature gastvrije 
houding, jonge mensen met een goed inlevingsvermogen, 
die vooral een ‘global mind’ hebben: daar heb je wat aan 
als je later in het buitenland gaat werken, maar ook als je 
in het multiculturele Nederland aan de slag gaat.”

Ontzorgen
Gevraagd naar zijn definitie van gastvrijheid zegt Ton 
Stekelenburg: “Het komt kortgezegd neer op het ‘ontzor-

gen’ van de gast. Hun het gevoel geven welkom te zijn,  
persoonlijke aandacht geven op een authentieke manier.” 
Directeur Smits vult aan: “Het is ‘a little bit of personal 
touch,’ maar ook weer niet tot in het oneindige. We leren 
onze studenten het ondernemerschap, dus aan het eind 
van de rit moet er wel geld verdiend zijn.” De studenten 
trainen in het eerste jaar hun praktische vaardigheden in 
het Teaching Hotel Chateau Bethlehem, waaraan ook een 
restaurant en een bar verbonden zijn. In het tweede en 
vierde studiejaar gaan ze twee keer een half jaar op stage, 
waarin de praktijk- en  managementkant aandacht krijgen. 
De praktijkstage is vrijwel altijd in het buitenland, wat 
ook weer vormend werkt. 

“Gastvrijheid is in de loop der tijd in de kern hetzelfde 
gebleven, maar het vraagt in deze hectische tijd  en in deze 
meer digitale wereld om een andere sensitiviteit,” zegt 
Ad Smits. “De gast wil gezien worden, herkend in zijn 
wensen. Een designomgeving is niet genoeg: uiteindelijk 
is het toch de persoonlijke klik met de gastheer of -dame 
die genoegdoening geeft.”

Ton Stekelenburg: “Via onze Hospitality Consultancy 
geven we ook adviezen aan organisaties en instellingen 
waarmee we een partnerschap hebben opgebouwd. We 
ondersteunen hen bij het optimaliseren van hun gastvrijheid. 
Zo werken we samen met diverse zorginstellingen in de 

GASTVRIJ MAASTRICHT
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regio, maar ook daarbuiten krijgt onze adviestak steeds 
meer bekendheid. Zo’n samenwerking is vaak op basis 
van wederkerigheid: vaak zijn dit ook adressen waar onze 
studenten hun stage kunnen vervullen.”

In de genen
Maastricht is een stad waar de gastvrijheid in de genen 
van de mensen zit. De combinatie van een historische 
binnenstad, de kwalitatief ingerichte openbare ruimte 
met pleinen, terrassen en afwisselende evenementen, 
maken Maastricht een aantrekkelijke verblijfplaats. 
Directeur Smits: “Maastricht en de Hotel Management 
School horen bij elkaar. We zijn medeondertekenaar van 
een convenant over gastvrijheid in Maastricht, waarin 
we samen met overheden en ondernemingen aandacht 
hebben voor de kwaliteit en professionaliteit in de hele 
gastvrijheidsketen. Onze studenten zijn in de hele stad 
actief in de horeca en veelal herken je ze op afstand: 
Je ziet dat aan hun houding en gedrag, die een hoge 
professionaliteit uitstralen.”

Veel afgestudeerden van de HMSM komen uiteindelijk 
terecht in hogere kaderfuncties binnen de hotellerie. Ze 
zijn opgeleid om de ‘next step in hospitality’ te kunnen 
zetten, niet voor niets de slogan van het onderwijsinstituut.  
Directeur Smits: “We zijn elke keer weer trots als we zien 
dat een oud-student benoemd wordt tot General Manager 

in een groot hotel, maar we zijn even trots als een paar 
jong-afgestudeerden een eigen onderneming starten en 
daarin excelleren. Iedereen heeft wel gehoord van Social Deal, 
een voordeelwebsite die elke dag nieuwe deals aanbiedt 
in de regio waarvoor je je hebt ingeschreven. Social Deal is 
opgericht door twee afgestudeerde Hotelschoolstudenten, 
is begonnen in Maastricht en breidt nu uit naar andere 
steden en regio’s. Of neem Bulls & Dogs, een bedrijf van 
twee oud-hotelschoolstudenten. Ze zijn in Amsterdam 
begonnen met een pop-up store waarin ze exclusieve 
hotdogs maken. Binnenkort openen ze hun eerste echte 
vestiging. Twee prachtige voorbeelden van jong onder-
nemerschap. We zijn er trots op dat hun opleiding in het 
gastvrijheidsvak is begonnen aan de Hotel Management 
School, in gastvrij Maastricht.”

foto’s: Hotel Management School
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De Gulpener Bierbrouwerij en VVV Maastricht brengen het middeleeuwse bier “Mestreechs Aajt” terug naar de stad

GULPENER BRENGT MIDDELEEUWS BIER 
‘MESTREECHS AAJT’ WEER THUIS 

Vrijdag 30 augustus is een bijzondere dag voor de stad 
Maastricht. De Gulpener Bierbrouwerij brengt deze dag, 
in samenwerking met VVV Maastricht, het middeleeuwse 
bier Mestreechs Aajt terug naar haar stad. Hiermee krijgt 
Maastricht het hart van haar biercultuur weer terug. Op 
deze dag wordt de Mestreechs Aajt Route door de stad 
gelopen met paard en wagen, waarop de eikenhouten 
vaten liggen. Bij elke horecazaak die onderdeel uitmaakt 
van de route wordt gestopt om officieel het eerste vat 
Mestreechs Aajt aan te slaan. Het enige middeleeuwse 
bier van Nederland wordt vandaag de dag nog maar op 
één plek gebrouwen, namelijk in herberg de Zwarte Ruiter 
in Gulpen. Hier ligt Mestreechs Aajt minimaal een jaar 
te rijpen in eikenhouten vaten. Mestreechs Aajt is daar-
mee het enige bier in Nederland dat middels spontane 
vergisting ontstaat en dat maakt het extra bijzonder. In 
samenwerking met VVV Maastricht is een bijzondere 
wandeling opgesteld; de Mestreechs Aajt Stadsroute. 

Een unieke wandeling door het bourgondische en 
historische stadscentrum. Onderweg kom je langs zeven 
bijzondere horecazaken, die Mestreechs Aajt een warm 
hart toedragen, elk met een eigen sfeer en karakter. Het 
oerbier is bij deze unieke Gulpener horecazaken exclu-
sief op tap verkrijgbaar en wordt aangeboden in traditi-
onele aardewerk pullen.

MONIQUE DICKHAUT VERTREKT BIJ VRIJTHOF MUSEUM

Monique Dickhaut vertrekt als directeur/conservator bij 
Museum aan het Vrijthof. Ze heeft te kennen gegeven op 
zoek te gaan naar een nieuwe inhoudelijke uitdaging. 
Dickhaut is bijna 25 jaar betrokken geweest bij het museum. 
Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grootscheepse 
verbouwing en uitbreiding van het Museum.
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FILLE (AFKE WESTDIJK) WINT 
LK LIVING STATUES

De eerste editie van het nieuwe Maastrichtse levende 
standbeelden festival onder de naam “Maastricht en Pause” 
vindt onder grote publieke belangstelling plaats. Uit diver-
se plaatsen in  Nederland en daarbuiten waren achttien 
beelden geselecteerd voor deelname aan de Limburgse 
Kampioenschappen Living Statues 2013. Op het Onze Lieve 
Vrouweplein en in het Jekerkwartier was het file lopen. 
De vakjury had de zware taak om de beelden op ver-
schillende onderdelen, zoals entertainment, ambacht en 
boodschap te beoordelen. De derde plaats was voor Marie 
Antoinette, die volgens de vakjury zorgde voor een mooie 
interactie met het publiek. De tweede plaats was voor de 
Vrouw met Hond, volgens de jury een beeld dat in eenvoud 
versteend is. De eerste plaats ging naar het beeld dat 
het publiek muisstil kreeg en daarna weer hard aan het 
lachen, Fille.

ZWOELE ZOMER SALSA-AVOND IN HET 
JEKERKWARTIER

De opening van de jaarlijkse salsa avond op het pleintje bij 
Café Lure zorgt voor opzwepende klanken en verrassende 
danspassen. Dat dansen en met name salsa hot is, bleek 
eerder deze week al tijdens de INKOM. Vanavond op het 
terras aan de Looiersstraat is dit niet anders. De dansvloer 
is vanaf het begin van de avond flink bezet en rond de klok 

van half elf tellen we regelmatig zo’n 35 danskoppels die 
genieten en laten zien dat de slogan ‘dansen is plezier’ 
nog altijd up-to-date is. Zelfs midden op straat wordt 
gedanst op deze heerlijke zomeravond en het zijn heus 
niet alleen Maastrichtenaren die laten zien wat ze in hun 
mars hebben. Heel wat liefhebbers zijn speciaal voor deze 
gelegenheid naar onze stad gekomen want salsa is hot. 

MAASTRICHT VERLIEST WEDEROM EEN VAN 
ZIJN PARELS

 Antiquariaat de Bovenste Plank in de Rechtstraat sluit per 
1 oktober  haar deuren. Hiermee verliest Wijck en dus ook 
Maastricht weer een van zijnkarakteristieke winkels. 
Eigenaar Roeland Gordijn ziet de sluiting van zijn zaak 
als een aderlating voor de stad, maar helemaal verdwijnen, 
doet het antiquariaat niet;  het internet-antiquariaat van 
de Bovenste Plank zal blijven. Critici zagen in internet een 
gevaar voor de traditionele handel, wat natuurlijk deels 
ook zo is, maar dat zou niet het grootste gevaar blijken. 
De komst van particuliere boekhandeltjes op de diverse 
sites en fora blijkt de grootste concurrent te zijn van het 
gevestigd etablissement. Natuurlijk stond vroeger op de 
markt ook de boekhandelaar naast iemand die zijn zolder 
opruimt, echter dat staat in schril contrast met de openheid 
en vergelijking die internet biedt. De marktwerking is 
in dezen goed te duiden maar niet te stuiten. De ‘stenen’ 
boekenwinkel zal steeds moeilijker blijken zoals recente 
ontwikkelingen met grote boekenketens helder illustreren.

Een levend standbeeld van een klein meisje met een pop, een van de achttien 
levende beelden verspreid in de binnenstad

Voor de veertiende keer organiseert Buurtbelangen Nazareth “Spek en ei”, 
een gezamenlijke lunch voor iedereen
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VERTELFESTIVAL TREKT HONDERDEN LIEFHEBBERS 
NAAR STADSPARK

Het Vertelfestival staat dit jaar in het teken van Fabel-achtige 
verhalen. Vier middagen en avonden worden gevuld met 
verhalen en andere optredens voor jong en oud tijdens het 
Vertelfestival Maastricht. Deelnemers uit Nederland en 
België vertellen verhalen op diverse locaties in Maastricht. 
Naast de bekende vertelmiddagen is er ook iedere avond 
een programma voor volwassenen en ‘oudere’ kinderen. 
Dagelijks trokken honderden kinderen onder begeleiding 
van ouders, grootouders en oppasjuffen naar het Mgr. 
Nolenspark, de plek waar verhalenvertellers klaar stonden 
om de jeugd een leuke middag te bezorgen. Men kon 
genieten van fabels die werden verteld of voorgelezen, 
men kon zelf in of buiten de tent een boek lezen of een 
bezoek brengen aan de caravan van vertelhuis Racontella.

VEEL ANIMO VOOR GRIEND SKATEBOARDCONTEST 2.0

Op de skatebaan aan de Griend vindt de 2.0 versie van de 
Griend Skateboardcontest plaats. Onder het genot van chille 
beats kan er in diverse categorieën en disciplines gestreden 
worden voor de overwinning waarbij, net als vorig jaar, 
vele prijzen te winnen zijn dankzij Code 043, Traders Pop, 
100% Skateshop Eindhoven en de Vlieg-er-uit Winkel. Zo 
kan men meedoen met wedstrijden als: Hoogste Ollie, 
Verste Ollie, Best Line, Best Manny en Best Stair. Dat skaten 
een mannensport is, blijkt wel tijdens deze middag. 

De heren halen alles uit de kast om de ene na de andere 
sprong en move te testen terwijl de dames genieten van 
de zon, het kijken naar de mannen en de muziek. Over 
belangstelling heeft de organisatie niet te klagen, op enig 
moment zijn er wel zo’n tweehonderd mensen aanwezig 
op en rond het skatepark. Tevens wordt er naast skaten ook 
gestunt met de BMX, dit tot groot vermaak van het publiek.

MAASTRICHTSE HADEWYCH MINIS SCHITTERT  
OP HET WITTE DOEK EN OP HET POPPODIUM 

In de foyer van Filmhuis Lumière vindt na de première 
van de film ‘Borgman’ een mini concert plaats van de 
hoofdrolspeelster uit deze film, Hadewych Minis. Minis, 
geboren in Maastricht, is een actrice en zangeres die zowel 
in films als in theaterproducties speelt. Naast het acteren 
heeft Minis een succesvolle zangcarrière. Op haar onlangs 
verschenen debuutplaat zingt Minis eigen geschreven 
songs en speelt ze  basgitaar. Het is een collectie van 
funk, punk en pop, gecombineerd met samples oftewel 
‘electro-ponk’ zoals ze het zelf noemt. Na de uitverkochte 
voorstellingen van ‘Borgman’, de nieuwste film van Alex 
van Warmerdam   waarin Hadewych de rol vertolkt van 
Martina, neemt het publiek massaal plaats in de foyer in 
afwachting van het concert. Samen met haar begeleidings-
band speelt  Minis een aantal nummers van haar debuut-
album en dat ze echt uit Maastricht komt, laat ze blijken 
door tijdens het nummer ‘Chuck’ de regel ‘Mestreech is 
eine groete kaffee’ te zingen.

Elk jaar weer sfeer tijdens het Vertelfestival in het Stadspark Start van de wielerronde in Vroenhoven
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Herdenking Zwarte Vrijdag in Sint Maartenspoort

ZWARTE VRIJDAG HERDENKING 

Op het Schildersplein wordt  stilgestaan bij Zwarte Vrijdag. 
Het Comité Herdenking Schildersplein organiseert ieder 
jaar op 18 augustus een kleine, intieme herdenking rond het 
bronzen monument de opvliegende vogel van beeldhouwer 
Jean Sondeijker. Op  vrijdag 18 augustus 1944 voerde de 
Amerikaanse 8ste luchtmacht, met in totaal 
288 bommenwerpers, tactische bombardementen uit op 
diverse bruggen over de Maas. Door deze te vernielen 
konden de Duitse bezetters hiervan geen gebruik meer 
maken om zich terug te trekken of versterkingen richting
het front aan te voeren. In Nederland was de spoorbrug 
in Maastricht het doel en dit werd uitgevoerd door de 
Amerikaanse 379ste bombardementsgroep, bestaande 
uit twee formaties van dertien B-17 bommenwerpers. Om
18:02 uur verschenen ze onverwacht boven Maastricht. 
De spoorbrug werd nauwelijks geraakt. De meeste bommen 
vielen op de westelijke Maasoever in het direct naast de 
spoorbrug gelegen Quartier Amélie. Aan de oostzijde van 
de Maas vielen bommen in de Schilderswijk (Roed Dörrep), 

op de fabrieken Rema, Zinkwit en Kristalunie en de 
NS-lijnwerkplaats en het rangeerterrein. Als gevolg 
hiervan vielen vele doden en gewonden. Deze dag is bekend 
geworden als ‘Zwarte Vrijdag’.

CORVERSPLEINFEESTEN, VEEL PUBLIEK, 
EEN HEERLIJKE SFEER EN GOEDE MUZIEK 

In 2012 werd een traditie in ere hersteld; de Cörversplein-
feesten aan het gelijknamige pleintje bij de Servaasbrug 
keerden toen terug. Toen was het vooral de zaterdagavond 
die het succes bracht. Dit jaar was het, na een voorproefje 
met de DJ avond op de vrijdag, al op de zaterdagmiddag 
flink vol en vooral tijdens het optreden van Rebzjie is het 
feesten geblazen. Dialectrock uit eigen regio, waarbij als 
primeur  enkele nummers worden gebracht van het deze 
maand uit te komen album ‘Sjeepsrech’. Verder zijn er 
optredens van Mr. Hendrixson, New Kid in Town, Jick 
Munro & The Amazing Laserbeams, BruceBrothers en 
D.E.M. De zondag is een dag voor de hele familie, waarbij 
er veel aandacht is en activiteiten worden georganiseerd 
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Tout Bosscherveld. De Boschpoort krijgt een nieuw gemeenschapshuis! 
Voor Boschpoort én voor Bosscherveld

Tijdens het jaarlijks dorpsfeest in Borgharen vindt de “Haarderluip” plaats

voor de jeugd. Na vier jaar van afwezigheid werden de 
Cörverspleinfeesten in 2012 nieuw leven ingeblazen en 
gezien het succes van vorig jaar en deze editie,  kan het 
niet anders dat Maastricht en zeker Wijck er weer een 
traditie bij heeft.

MUCHO MUNDO, EEN INTIEM EN GEZELLIG FEESTJE 
IN HET JEKERKWARTIER 

Het Jekerkwartier is tijdens het laatste weekend van deze 
maand geheel gehuld in Spaanse en Latijns-Amerikaanse 
sferen. Zaterdag en zondagmiddag is er een Spaanse markt 
en klinkt er Spaanse én Italiaanse muziek op de terrassen. 
Helaas wordt de organisatie enkele uren voor de aanvang 
van Mucho Mundo onaangenaam verrast door enkele af-
zeggingen. Zo blijven om diverse redenen enkele kramen 
onbezet op de Spaanse markt en moet de paella maker 
wegens ziekte afzeggen. Ook een band die zou spelen 
haakt op het laatste moment af. De organisatoren van dit 
kleinschalig festival hebben alles in het werk gesteld om 
vervangers te vinden maar dit lukte helaas niet voor de 
marktkramen en de paella. Echter,  de sfeer tijdens Mucho 
Mundo is uitstekend en ondanks dat een paar honderd 
meter verderop het Preuvenemint veel bezoekers  trekt, 
weten toch heel wat mensen de gezelligheid van het 
Jekerkwartier te vinden.

NA DE HOOGMIS EEN ‘SLEVROUWETUURTSJE’ 

Op de 15e augustus wordt altijd een plechtige hoogmis 
in de Onze Lieve Vrouwe-basiliek gehouden, waarbij de 
zogenaamde ‘kroedwès’ wordt gewijd en uitgedeeld; een 
bos kruiden die in een huis of schuur opgehangen wordt 
en bij onweer verbrand wordt. Dit zou een blikseminslag 
voorkomen. Maria-Tenhemelopneming werd vroeger veel 
grootser gevierd dan nu en in Maastricht was het zelfs een 
vrije dag. Het beeld van Onze Lieve Vrouwe ‘Sterre der Zee’ 
bestaat volgend jaar zeshonderd jaar en  de broederschap van 
Onze Lieve Vrouw in 2014  driehonderd jaar. Jean-Philippe 
Rieu componeerde en schreef een Marialied dat hij pastoor 
Fons Kurris aanbood. Op 15 augustus, tijdens Maria- 
Tenhemelopneming, wordt het lied voorgedragen. Na 
de mis is er gelegenheid om koffie te drinken met een 
‘Slevrouwetuurtsje’. De opbrengst gaat naar de parochie, 
die het geld nodig heeft voor de restauratie van de basiliek.
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INKOM OPENING EEN KNALLER 
VAN JEWELSTE

Ja ja, ze zijn er weer en dan bedoelen 
we niet die heerlijke zomerkoninkjes 
maar de nieuwbakken studenten 
die vanaf komende week aan de bak 
moeten tijdens hun colleges. Voor-
dat het echter zo ver is ondergaan ze 
een week lang het wel en wee van de 
stad Maastricht en duiken ze van 
’s morgens vroeg tot bijna weer ’s 
morgens vroeg  in een divers aanbod 
van sport, muziek, dans en cultuur. 
Ruim 2700 aanmeldingen waren er 
binnengekomen bij de organisatie 
om deel te nemen aan de INKOM 
en een groot deel van deze nieuwe-
lingen staat vanavond samen met 
andere studenten en bewoners van 
de stad Maastricht op de Markt om de 
officiële opening mee te mogen maken. 
Sinds vorig jaar is de studentenpa-
rade afgeschaft maar zijn er enkele 
andere activiteiten voor in de plaats 
gekomen. Niet op de gebruikelijke 
dinsdag, maar al op de maandag 
wordt de opening van de INKOM 
gevierd op de Markt. Zoals het hoort 

bij de opening is er naast het  huisorkest, 
ditmaal de Heeren van Aemstel Band 
and friends, ook ruimte voor een 
regionale artiest,  Fabrizio, die binnen 
no time het publiek voor zich weet te 
winnen. Het leek wel of iedere student 
de tekst van ‘Sjiek is miech dat’ al 
had meegekregen in de goodiebags 
die ‘s morgens werden uitgedeeld. 
Het is meteen meezingen geblazen 
en de toon is gezet voor een heerlijke 
feestavond.

MAASTRICHT OMARMT MOKUM 
TIJDENS HET RONDJE 
MOKUM AON DE MAOS 

Het jaarlijkse Rondje Mokum Aon de 
Maos wordt deze maand geopend op 
camping Mooi Bemelen en in Winkel-
centrum Brusselsepoort te Maastricht. 
Twee dagen lang zijn Amsterdamse 
artiesten te gast in Maastricht. Na de 
start op de zaterdagmiddag worden 
’s avonds heel wat kroegen bezocht 
door de volkszangers uit de Jordaan, 
die overal voor een passend feestje 
zorgen. Café Hallo Mestreeg wordt 
die avond Café Hallo Mokum en het 

publiek zingt uit volle borst mee met 
de finalist van het SBS6 programma 
‘Bloed, Zweet en Tranen’, Johan 
Kattenburg. Op de zondag trekt het 
Rondje Mokum Aon de Maos door 
heel de stad, van kantine Treech, naar 
verzorgingshuis St. Gerlachus waar 
een gezellig programma, inclusief 
Rad van Fortuin, wordt georganiseerd 
voor de bewoners en familie. Druk is 
het ook bij de Mariastraat waar het 
publiek niet alleen geniet  van de 
diverse optredens maar ook van een 
grote barbecue. De handjes gaan 
meermaals in de lucht en de voetjes 
van de vloer. Veel meezingers van 
onder meer Willy Alberti, André Hazes, 
Tante Leen en Danny de Munck, 
maar ook eigen nummers worden 
vol enthousiasme gebracht door de 
deelnemers van Rondje Mokum Aon 
de Maos.

Inkomfestival in het Stadspark met diverse 
activiteiten zoals Twister en een Color Fight

Start van de Studenten Inkom op de Markt met onder andere Fabrizio
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Baywatch in Maastricht tijdens de Aquadance in het Geusseltbad. Een van de Inkom evenementen

Sportieve opening van het nieuwe schooljaar als zo’n 600 leerlingen deel nemen aan de nieuwe (school)jaarsduik in het Geusseltbad
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MAASTRICHTSE HORECA HEEFT SINDS 
PREUVENEMINT DERTIG NIEUWE MEESTERKOKS 

TOT HAAR BESCHIKKING 

Net als vorig jaar wordt er voor de kids op de laatste dag 
van het Preuvenemint in de Groote Sociëteit aan het 
Vrijthof een kookworkshop georganiseerd. Samen met de 
Franse  chef-kok Jean-Marie Oger van Kookstudio à Table! 
en zijn assistenten gaan de kinderen in groepjes aan de slag 
om een euregionaal menu op tafel te zetten. Eerst worden 
de handen gewassen, want hygiëne is zeer belangrijk had 
Jean-Marie verteld en daarna gaat men snel  aan de slag 
want er staat heel wat op het menu:
Salade Piémontaise, Boulets sauce lapin à la Liégoise, ge-
vulde Val Dieu kaas, wortelvlaai en een Aachener printen 
bavarois. Het is flink aanpoten, maar het lukt de kinderen 
om, voordat de ouders komen kijken en mee proeven, alles  
op tijd in orde te hebben Niemand minder dan meester-kok 
Wiel Rekko komt de gerechten keuren. Rekko weet dit 
initiatief zeer te waarderen: ‘Deze kinderen zijn in 2018 
de jonge mensen die evenementen als het Preuvenemint 
weer moeten voortzetten. Daarom is het zo belangrijk 
goede smaak op jonge leeftijd aan te leren’. 

PREUVENEMINT 2013 TREKT 170.000 BEZOEKERS 
NAAR HET VRIJTHOF

‘t Preuvenemint is meer dan ooit een feest voor jong en 
oud. Dat is volgens penningmeester Wil Cohen van het 

Struyskommitee een van de belangrijkste conclusies die 
na editie 2013 getrokken kan worden. Deze editie wordt er, 
ondanks de economische crisis, voor  meer dan 1,5 miljoen 
euro aan Preuvenelappen verkocht en is de publieke 
belangstelling enorm.

AANHOUDENDE REGEN KRIJGT ARTIESTEN EN 
BEZOEKERS KNOEVELPARTY NIET KLEIN 

Eens per jaar wordt er in de tuinen van Abrahams Look 
aan de Polvertorenstraat een Knoevelparty georganiseerd 
waarbij artiesten belangeloos optreden voor het goede 
doel. Naast de diverse optredens van onder meer 
Frans Theunisz, Ziesjoem, Peggy Lassouw, Nick Gillisen, 
Katja Henz, De Wieker Hofzengers, Roger Borgman en 
Huub Adriaens (erelid van de Knoevel) kan het publiek dit 
jaar genieten van een heerlijke barbecue en loten kopen 
voor de tombola. De  opbrengst  van deze dag gaat  naar 
Stichting de Knoevel. Maar er was nog een heuse verrassing 
voor de stichting want niemand minder dan Math Hardy 
(d’n Ingel vaan Mestreech) reikte samen met zijn vrouw 
Marjos een cheque uit aan Jan Hoen (voorzitter van 
stichting de Knoevel) van maar liefst 1.000 euro. Dit bedrag 
is een deel van  het opgehaalde geld tijdens De Nach vaan 
d’n Ingel en vrun, de reünie van Café Rembrandt, onlangs 
gehouden in de Muziekgieterij waarbij de gehele opbrengst 
naar diverse goede doelen ging. Ondanks de regen 
blijft de sfeer er de hele middag goed in zitten en 
geniet iedereen.

Kookworkshop voor kinderen tijdens Preuvenemint Aankondiging van het festival BRUIS
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Rochusbroonk in Heugem georganiseerd door Harmonie St. Michael, dit jaar in samenwerking met Kunstroute Heugem

Op de dag dat Prins Johan Friso begraven wordt hangen bij alle overheidsgebouwen de vlaggen halfstok
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WAT WAS ER NOG MEER....

FRONTENPARK DECOR VOOR 
TIJDELIJKE EXPOSITIE

 
Een negental kunstenaars heeft 
opnieuw gekeken naar het gebied van 
de Hoge en Lage Fronten, een ‘vergeten’ 
plek in Maastricht. Het resultaat is 
een expositie van tijdelijke installaties 
en sculpturen die deze maand van 
start gaat. De expositie, genaamd 
PARKers, presenteert werken die 
reflecteren op geschiedenis, heden en 
toekomst van het nieuw te vormen 
landschapspark.

BIDPRENTJE VOOR 
A2-TRUNNELBOUWERS 

Meteen na terugkeer van hun welver-
diende vakantie ontvingen de A2- 
tunnelbouwers uit handen van Pastoor 
Mattie Jeukens van de Lourdeskerk in 
Wittevrouwenveld een bidprentje van 
de heilige Barbara. De heilige Barbara 
is beschermvrouw van beroepsgroe-
pen met een risico, zoals onder meer 
bouwvakkers en mijnwerkers. 

RESTAURANT SOFA UITGEROEPEN 
TOT HET BESTE VAN MAASTRICHT 

AAN TAFEL 

Uit handen van wethouder John Aarts 
en vertegenwoordiger van Koninklijke 
Horeca Nederland afdeling Maastricht 
Theo Coenegracht ontvangen Evelyne 
en Jeroen Holten van restaurant SOFA 
gelegen bij kasteel de Hoogenweerth 
de jaarlijkse  ‘Het Beste van Maastricht 
aan Tafel’ award. Deze award komt 
tot stand door een samenwerking van 
twee grote restaurantgroepen: Les 
Tables en Maastricht Culinair en de  
Maastrichtse VVV. 

VALSE START MVV 

Het team van trainer Tini Ruijs beleeft 
een slechte seizoens ouverture door 
in de eerste wedstrijd ten onder te 
gaan tegen FC Dordrecht. In eigen 
huis lukt het de sterdragers niet om 
indruk te maken, zelfs niet wanneer 
in de tweede helft de tegenstander 
met tien man verder moet na een rode 
kaart voor Peersman. Voor trainer Ruijs 
is er nog veel werk aan de winkel.

28STE INTERNATIONALE 
IVIZI VRIJTHOF JEU DE BOULES 

TOERNOOI 

Het Vrijthof is deze maand weer de 
place to be voor de jeu de boules lief-
hebbers. Drie dagen lang wordt het 
mooiste plein van Nederland “bezet” 
door met name Waalse boulers die 
deze gelegenheid gebruiken om 
te laten zien dat jeu de boules niet 
alleen een leuk tijdverdrijf maar voor 
velen topsport is.

BOMMETJESACTIE MVV FANS 
TEGEN DE INVLOED VAN 

FOX SPORTS 

Tijdens de wedstrijd MVV-Jong Twente 
houdt een vijftigtal supporters een 
protestactie tegen de invloed van TV 
zender Fox Sports.  Minutenlang 
gooien ze van buiten het stadion 
bommetjes richting ingang, tot zelfs 
vlak aan het veld.  Om escalatie te 
voorkomen besluit het bestuur van 
MVV, na overleg met de politie, om 
niet in te grijpen.

Internationaal jeu de boules toernooi op het VrijthofPARKers; negen tijdelijke installaties, sculpturen en performances in en over het Frontenpark
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Beleef iedere zondag de gastvrije sfeer van Maastricht met de Lazy Sunday concerten

Tijdens een gratis live concert van “La Rosa de Maastricht” kan iedereen genieten van onder andere Jiddische liederen
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WATERSKI RECORD IN 
MAASTRICHT 

Water Sport Vereniging Randwijck 
vestigt een nieuw record door met 
maar liefst achttien leden achter één 
speedboot te waterskiën. Het oude 
record stond op vijftien.

AANPAK ONDERDOORGANG 
KENNEDYBRUG 

De buurtplatforms Jekerdal, Villapark, 
Jekerkwartier en Sint Pieter slaan de 
handen ineen en komen gezamenlijk 
in actie om de smerige onderdoorgang 
onder de Kennedybrug flink aan te 
pakken.

DE SLEGTE VERHUIST NAAR 
DOMINICANERKERK 

Boekhandel De Slegte verhuist een 
groot deel van haar boeken deze 
maand naar het pand van Selexyz 
in de Dominicanerkerk waar beide 
boekhandels verder samen zullen 
opereren onder de naam Polare.

Watersport Vereniging Randwijck vestigt een nieuw waterski record op de Maas met achttien waterskiërs tegelijk achter één boot



A U G U S T U S  2 0 1 3

Een flinke hoosbui zet de straten onder water. Zij die het aandurven krijgen een gratis douche

Op het Vrijthof zoeken kinderen tijdens de hittegolf verkoeling in de fontein
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Een gezellige zondagmiddag in de winkelstraten van Heer

SEPTEMBER
2013

J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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De vlam van het beeld van Maastrichtenaar Minckelers op de Markt brandt alleen nog tegen betaling

MINCKELERS 2.0 

Aan Norbert Frijns de eer om als eerste 1 euro te  werpen 
in de betaalautomaat die ervoor zorgt dat de vlam van 
Jan Pieter Minckelers weer even gaat branden. Geen 
eeuwige vlam meer zoals de afgelopen zestig jaar. De 
kosten hiervoor wou Essent niet meer dragen en het 
gemeentebestuur had ook onvoldoende geld om deze 
voor haar rekening te nemen.  Voor iedereen die 1 euro 
in de muntenautomaat werpt  is er het genot van de 
brandende vlam en een cadeau in de vorm van een 
gedicht op het reçu. Daarnaast staat iedere twintigste 
inworp garant voor een extra cadeau in de vorm van 
tickets voor twee personen voor een (theater)voorstelling, 
expositie of andere culturele activiteit. De vlam wordt 
sinds kort door zonne-energie gevoed. Het totale concept is 
bedacht door het Waalse kunstcollectief SPACE, die hier 
mee de prijsvraag won die in 2012 door de gemeente 
werd uitgeschreven. De opbrengsten worden gebruikt 
voor de aankoop van kunstwerken van jonge euregionale 
kunstenaars.  

EERSTE LUSTRUM MUSIC CHICKS 2 MIX 
EEN GROOT MUZIKAAL FEEST 

Op de laatste zaterdag van deze maand viert het Music 
Chicks 2 Mix festival haar eerste lustrum in en rondom 
’t Magisch Theatertje in Amby. De bezoekers worden ‘s 
middags verrast door een muzikaal welkom in de vorm van 
traditionele Ierse en Schotse folk door de groep Muir-Làn, 
waarbij meezingen een vanzelfsprekendheid is. In de 
foyer en het theater gaat het later verder met een mix van 
jazz, pop, Americana, folk, punk, big band en new age. 
Op het moment dat VOW (het trio dat tijdens de vorige 
editie hoge ogen gooide) gaat beginnen aan een wervelende 
instrumentale set, zijn alle plaatsen in het theater bezet 
en moet menigeen het concert staand bijwonen. De sfeer 
is uitstekend en het blijft tot laat in de avond gezellig druk, 
waarbij de Maastrichtse punkformatie Dweersligker 
zorgt voor een spetterend einde van het eerste jubileum 
van dit festival.
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HET KOOMPE TERREIN ‘BRUIST’ WEER

Ondanks vele andere evenementen in de stad is de zondag 
de absolute topdag tijdens de 7e editie van het Festival 
Bruis. Voor velen is het uitstekende programma op de 
zondag en het onverwacht goede weer de reden om toch 
te kiezen voor een bezoek aan Bruis. Daar waar op zaterdag 
veel belangstelling was voor met name Compact Disk 
Dummies in de Maes tent en La Pegatina op de Main stage, 
is het optreden van Claw Boys Claw op de zondag een van 
de hoogtepunten. Veel fans (een mix van jong en oud) 
zijn afgekomen op de Amsterdamse rockband van Peter 
te Bos, die deze kans grijpt om naast bekend werk ook 
hun nieuwste album ‘Hammer’ te promoten en dat lukt 
volledig. Ander hoogtepunt op deze dag is de headliner 
van het Bruis festival ‘Miles Kane’, die er duidelijk zin in 
heeft en zorgt voor een kleine aardbeving op het Koompe 
terrein. Daarnaast genieten duizenden van vele andere 
hoogtepunten, nieuwe ontdekkingen, verrassende acts, 
volop vertier voor de jeugd en een heerlijke sfeer tijdens 
Bruis 2013.

EERSTE EDITIE TRIATHLON MAASTRICHT 
EEN WARE HAPPENING

Sinds dit weekend heeft Maastricht er weer een mooi 
sportevenement bij in de vorm van de Triathlon Maastricht. 
Een kleine zeshonderd deelnemers nemen deel aan deze 
allereerste editie van de Triatlon Maastricht. Gestart wordt 

bij Watersport Vereniging Randwyck waar de deelnemers 
het eerste deel (zwemmen) moeten afleggen alvorens 
ze achtereenvolgens de fiets beklimmen om daarna de 
hardloopschoenen aan te trekken. Het hoofdonderdeel is de 
Olympic Distance waarbij de deelnemers 1500 meter moeten 
zwemmen, 39 km fietsen en 10 km moeten hardlopen om 
onder grote belangstelling te kunnen finishen op de Onze 
Lieve Vrouwewal. De organisatie is zeer tevreden over de 
deelname en  de publieke belangstelling en geeft (zij het onder 
voorbehoud) aan om op 20 en 21 september 2014 de tweede 
editie  te willen organiseren. Bij de mannen gaat de winst 
op het onderdeel Olympic Distance naar Evert Scheltinga in 
een tijd van 1:58:18 en bij de dames is regerend Europees 
kampioene Rachel Klamer de snelste in een tijd van 2:09:20. 

TONEELGROEP LUMMEL PRESENTEERT 
‘NONDETONNÈRE OBBINS MIELJOENAIR’ 

De komedie ‘Nondetonnère obbins Mieljoenair’(inmiddels 
de 26e productie van Toneelgroep Lummel)  gaat op 28 
september in première in het eigen theater van de toneel-
groep, het Kapelaan Lochtmanhuis in Limmel. Het 
komediestuk gaat over Servé Cerfontaine, die per ongeluk 
een koffer met 2.755.000 euro in handen krijgt. Hij besluit 
zijn saaie leven achter zich te laten en met zijn vrouw 
Truus naar Rio de Janeiro te vertrekken, om daar een 
nieuw leven op te bouwen. Als ze op het punt staan om 
te vertrekken staat de politie voor de deur en wordt alles 
plots heel ingewikkeld.

Optreden tijdens het Bruis festival Tijdens Tout Maastricht presenteert Opera Zuid in samenwerking met 
Musica Sacra Maastricht een poëtisch en muzikaal programma
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JEKERKWARTIER VIERT 69- JARIGE BEVRIJDING 
DOOR AMERIKANEN 

In het Jekerkwartier gaat men terug in de tijd naar de 
gedenkwaardige 14e en 15e september in 1944 toen Maas-
tricht werd bevrijd door de Amerikanen. Op de zaterdag 
wordt de bevrijding gevierd en op de zondag staat de 
overgave van de Duitsers centraal. Als opmaat naar een 
grote herdenking in 2014 besloot men in het Jekerkwartier 
om op een kleinschalige manier de tijden van toen te 
doen herleven. Aan wethouder John Aarts de eer om de 
herdenkingsfestiviteiten op zaterdagmiddag onder grote 
belangstelling te openen. De bevrijdingstaferelen op de 
zaterdag, inclusief ‘geallieerde troepen’ en hun voertuigen, 
zorgen voor heel wat bekijks, daarnaast wordt in ‘d’n 
Hiemel’ een film getoond met beelden van destijds en 
verhalen van overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. 
Op de zondag is het publiek getuige van de overgave van 
de Duitsers die zich, al dan niet met witte vlag, op straat 
vertonen. Op die 14e en 15e september 1944 werd de 
Limburgse hoofdstad bevrijd door manschappen van de 
30ste divisie van het Amerikaanse leger, beter bekend als 
Old Hickory.

FESTA NATURA 

De Sint Pietersberg vormt op de tweede zondag van deze 
maand het decor voor de vijfde editie van Festa Natura 
waarbij de parel van het mergelland al zijn natuur- en 

cultuurschatten prijs geeft. Een hoogtepunt vormt het 
naspelen van een historische veldslag met tientallen 
figuranten in authentieke outfits. In de aanloop naar de 
veldslag kan iedereen het kamp van de soldaten bezoeken, 
terwijl ze zich voorbereiden op de confrontatie met de 
vijand. De absolute blikvanger van de nieuw ingerichte 
Sint-Pietersberg is het gerestaureerde Fort Sint-Pieter, 
een indrukwekkend  staaltje militaire bouwkunst 
waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1702. Vandaag 
straalt het fort alleen maar rust uit, maar in vroeger 
tijden speelde het een cruciale rol in de verdediging van 
Maastricht.

VLAGGENPARADE BIJ OPENING VAN HET PARCOURS  

De editie van het Parcours 2013 is er een waar speciale 
aandacht uitgaat naar dans en jong talent. Zo is er dit jaar 
een speciaal Talenten Podium en kan de bezoeker op basis 
van de hoeveelheid dans-acts een eigen dansparcours binnen 
het Parcours samenstellen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook 
voor theater, (klein)kunst, muziek en toneel. Op diverse 
podia, verdeeld over 38 locaties in de Maastrichtse 
binnenstad, geven theaters, toneelgezelschappen, musea 
en andere culturele instellingen een voorproefje van hun 
programma voor het komende seizoen. Bijzonder dit jaar 
is de opening waarbij onder begeleiding van een groot 
aantal muziekkorpsen de vlaggen van ‘De Buurt kleurt 
2018’ vanaf de Markt en de Graanmarkt naar het Vrijthof 
worden gedragen.

Herdenking van de bevrijding van Maastricht 69 jaar geleden met een 
re-enactment in het Jekerkwartier

Een saamhorigheidsoefening op de St. Pietersberg onder de naam “Wolffeet”, 
gehouden door de Luchtmobiele Brigade

55



S E P T E M B E R  2 0 1 356

De traditie, om het buitenbad zwemseizoen met honden zwemmen af te sluiten, zet zich voort in het nieuwe Geusseltbad

GEUSSELTBAD VOOR ÉÉN MIDDAG HET DOMEIN VAN 
DE TROUWE VIERVOETER

De traditie waarbij het buitenbadseizoen wordt afgesloten 
met een aantal uurtjes spetteren  voor honden wordt 
voortgezet in het nieuwe Geusseltbad.
Ruim 150 honden genieten van een verfrissende plons in 
het buitenbad van het nieuwe zwembad dat Maastricht 
sinds dit jaar rijk is. Terwijl de ene hond aftastend en 
afwachtend langs de kant staat, waagt  de ander zonder 
schroom een sprong in het diepe. Een aantal honden vindt 
het kleinste pierenbadje (10 cm hoog) al erg genoeg, soms 
tot ergernis van het baasje, anderen vinden het heerlijk 
om de bal van een andere hond uit het water te vissen.
Honden en baasjes, waarvan een enkeling zich ook in het 
koude water begeeft, genieten zichtbaar van deze middag. 
En dat bezoekers en media af en toe een nat pak oplopen 
verhoogt alleen maar de amusementswaarde van deze 
sportieve activiteit. Ter geruststelling: dit is de laatste 
buiten(zwem) activiteit van het Geusseltbad en het water 
wordt nu uit de buitenbaden gepompt.

MARLIES DEKKERS SLUIT WINKEL IN MAASTRICHT 

De Maastrichtse vestiging van Marlies Dekkers aan de 
Plankstraat gaat sluiten. Dat maakten de nieuwe inves-
teerders van het lingerie-merk deze maand bekend. 
Lingerie-koningin Dekkers werd onlangs failliet verklaard. 
Direct na het uitspreken van het faillissement meldde zich 
een investeringsbedrijf dat een aantal winkels van het 
Dekkers concern zal overnemen. De winkel in Maastricht 
gaat echter op slot. Het bedrijf zal zich in de nabije toekomst 
meer gaan toeleggen op de verkoop via internet.

WETHOUDER COSTONGS HANTEERT KOEVOET 
IN LANDBOUWBELANG 

Eén jaar lang legde fotograaf Bert Janssen de befaamde 
culturele vrijplek het Landbouwbelang in Maastricht met 
de camera vast. Het resultaat wordt door wethouder Jacques 
Costongs in ontvangst genomen. De grote graanoverslag 
het Landbouwbelang (LBB), aan de oevers van de Maas ter 
hoogte van het Bassin, werd in april 2002 gekraakt. De 
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plek ontwikkelde zich door de jaren heen tot een vliegwiel 
voor experiment, talentontwikkeling, duurzaamheid 
en (jongeren) cultuur. Voor vele stadsgenoten is het 
Landbouwbelang echter nog steeds een blinde vlek. Bert 
Janssen, sinds 1995 actief als freelance fotograaf,  besloot 
een tijdsbeeld te maken van deze plek, haar bewoners en 
de vele initiatieven. Het boek is een  strak vormgegeven 
selectie van de beste beelden, begeleid door korte teksten. 
Al ruim een decennia is Maastricht met deze culturele 
vrijplek en zijn kleurrijke bewoners een goed bezocht 
internationaal poppodium, een mega-expositiehal, 
ateliers en werkplaatsen, een volkskeuken, het Landhuis 
met Repair Café en pizza bakkerij, de ontwerpgroep 
Demotech en een weggeefwinkel rijker. En dat mag gezien 
worden. De opbrengst van het boek wordt gebruikt voor 
de reparatie van het dak van het Landbouwbelang.

LEEUWARDEN GAAT ER MET DE TITEL VANDOOR
  
Niet Maastricht maar Leeuwarden wordt door de jury 
gekozen tot Europese Culturele Hoofdstad 2018. Honderden 
aanwezigen op het Vrijthof kunnen het niet geloven. 
Amper enkele momenten na de uitspraak van de jury is de 
stemming tot een nulpunt gedaald. Mensen kijken elkaar 
onbegrijpend aan, anderen pinken een traan weg en 
schudden het hoofd. Wethouder Jacques Costongs vertelt 
ons dat we niet teleurgesteld moeten zijn, maar trots dat 
we het zover geschopt hebben.

DUIZENDEN BEZOEKERS VOOR HEER TOTAAL

Winkeliers, instellingen, verenigingen, en muziekgezel-
schappen presenteren zich tijdens het tweejaarlijks festijn 
Heer Totaal. Een braderie, vertier voor jong en oud, live 
muziek, optredens van dansacts, diverse demonstraties, 
het rad van avontuur, heerlijk eten en drinken en een 
modeshow vormen de ingrediënten voor een gezellige 
zondagmiddag in de winkelstraten van Heer.

Optreden van het UWC in de binnenstad tijdens een van de 
Lazy Sunday concerten

Tijdens Heer Totaal is er ook aandacht voor de aankomende verkiezingen
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WAT WAS ER NOG MEER....

WIEL ARETS WINT 
VICTOR DE STUERSPRIJS 

Wiel Arets Architects heeft de Victor 
de Stuersprijs gewonnen voor de 
restauratie van het voormalig hoofd-
postkantoor aan het Vrijthof. Volgens 
de vakjury is de verbouwing sober 
en doelmatig uitgevoerd wat past 
bij het bescheiden karakter van het 
monument uit 1915. In het pand zijn 
negentien short-stay appartementen 
gemaakt inclusief penthouse.  

ROGER VILLEVOYE WINT 
ERENS PRIÈS 

De Maastrichtse zanger Roger Villevoye 
is winnaar geworden van de Jo Erens 
Priès 2013. De prijs, voorheen bekend 
als Priès van ’t Limburgs Leed, kreeg 
Villevoye uitgereikt tijdens de Nach 
van ’t Limburgs Leed. Villevoye won 
de prijs omdat hij afgelopen jaar ver-
nieuwend met dialectmuziek is bezig 
geweest waarvan zijn zomerhit Danse 
een goed voorbeeld is.

RKHSV WIL GEEN HUUR MEER 
BETALEN VOOR ONBESPEELBARE 

VOETBALVELDEN 

Voetbalvereniging RKHSV/ DBSV 
is helemaal klaar met de gemeente 
Maastricht. De voetbalvelden van de 
club uit Heugem verkeren in zo’n 
slechte staat, dat het bestuur van de 
voetbalclub juridische hulp inschakelt 
en overweegt minder of geen huur 
meer voor de voetbalvelden te betalen.

KASTEEL HILLENRAADWEG 
IN LANDELIJKE TOP 20 

MEEST VERVUILDE LUCHT 

Milieudefensie constateert dat de 
luchtkwaliteit in de Kasteel Hillenraad- 
weg in de wijk Nazareth bedroevend 
slecht is  en zodoende in de top 
twintig staat van meest vervuilde 
luchtplekken in Nederland. Met een 
waarde van 37,3 aan stikstofdioxide 
scoort de Kasteel Hillenraadweg het 
slechts in heel Maastricht. 

LETTERLIJK EINDE AAN 
ZWEMBAD DOUSBERG 

Het zwembad waar men in april van 
dit jaar nog de nodige baantjes kon 
zwemmen, wordt nu in snel tempo 
met de grond gelijk gemaakt. De 
sloop van zwembad ‘De Dousberg’ is 
versneld omdat projectontwikkelaar 
Bouwinvest afziet van de koopoptie 
en  de laatste tijd regelmatig wordt 
ingebroken en brand gesticht in het 
leegstaande pand.

EFTELING VOOR ÉÉN MAAND NAAR 
MAASTRICHT

Deze maand opent in het Mosae Forum 
een Efteling Shop geheel in stijl van 
het wereldberoemde pretpark in 
Kaatsheuvel. Het gaat hierbij om een 
pop-up store waar men een maand 
lang onder meer artikelen uit bekende 
lijnen als Pardoes en Anton Pieck kan 
kopen. Naast winkelgenot biedt de shop 
ook regelmatig Efteling entertainment 
aan.

Sfeerbeeld van een vervallen en verlaten SphinxTriathlon in hartje Maastricht
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Door de hoge BTW komen tankstations bij de grens in de problemen. Iedereen tankt in België

Burgemeester Hoes maakt in het stadhuis in Maastricht kennis met de nieuwe leerlingen/studenten van het UWC
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A2 TUNNEL KRIJGT DE NAAM 
VAN ONZE KONING 

De in aanbouw zijnde A2-tunnel 
zal na oplevering de naam Koning 
Willem-Alexandertunnel krijgen. 
De tunnel is één van de eerste bouw-
werken in Nederland die vernoemd 
is naar de nieuwe koning. De koning 
zal het verzoek krijgen om ‘zijn’ 
tunnel eind 2016 te komen openen. 

ENCI KRIJGT NATUURZWEMBAD 

In de ENCI-groeve is men onlangs 
gestart met het uitgraven van een 
natuurzwembad dat in 2015 moet 
opengaan voor het publiek. Bedoeling 
is dat het water middels natuurlijke 
doorstroming schoon blijft. Mede 
door het gebruik van diverse niveau-

verschillen ontstaan er kleine water-
vallen die voor extra zuurstof in het 
water zullen zorgen.

MVV PROFCLUB VAN HET JAAR IN 
KADER VAN BETROKKENHEID

MVV is door de Stichting Meer dan 
Voetbal uitgeroepen tot Profclub van 
het jaar 2012-2013.Vooral het project 
waar met jeugd gewerkt wordt aan 
het terugdringen van overgewicht, 
maakte veel indruk op de jury.

START WONINGBOUW TERREIN 
NUTSBEDRIJVEN 

Het voormalig Nutsterrein aan de 
Maagdendries achter de voormalige 
brandweerkazerne wordt momenteel 
bouwrijp gemaakt voor woningbouw. 

Opzet is om een ondergrondse par-
keergarage en 175 woningen te doen 
verrijzen onder de naam Bouwplan 
‘Nutsbedrijven’.

Officiële kick-off van het Maastrichts elftal seizoen 2013 – 2014 in de MVV Businessclub
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Cultuur Debat van het CDA in het Van der Valk hotel

Leden van de Molukse gemeenschap onderzoeken tijdens het muziekfestival Musica Sacra Maastricht betekenisvolle momenten in hun leven
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Opening van het United World College door koning Willem Alexander

OKTOBER
2013

J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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Koning Willem Alexander opent bij de Universiteit Maastricht het Maastrichtse Brains Unlimited

KONING WILLEM-ALEXANDER OPENT 
BREINCENTRUM MAASTRICHT

Koning Willem-Alexander stelt de megagrote MRI-scanner 
op de Maastricht Health Campus in werking. Daarmee 
verricht de koning de opening van Brains Unlimited, het 
gloednieuwe MRI platform op de Maastricht Health 
Campus voor onderzoek naar het functioneren van het 
menselijk brein. Het Brains Unlimited scannerlab is 
onlangs voltooid met de levering van de 9.4 tesla scanner, 
waarvan er slechts vijf in de wereld bestaan. Het Brains 
Unlimited-lab van de Universiteit Maastricht heeft de 
krachtigste MRI-scanner ter wereld in gebruik genomen. 
Van deze scanner zijn er wereldwijd slechts vier in gebruik.

JEKER JAZZ FESTIVAL EEN MUZIKALE KAMELEON

Van Wijck tot  Sint Pieter is het een prettige kakafonie van 
muzikale hoogstandjes tijdens het jaarlijkse Jeker Jazz 
festival. Zonder ook maar een euro subsidie lukt het de 
organisatie ook dit jaar weer om diverse acts naar Maastricht 

te halen waarbij het aanbod heus niet alleen blijft bij jazz.  
Het festival vindt zijn oorsprong in het Jekerkwartier maar 
heeft zich ontpopt als festival voor de hele stad.Bedoeling 
van Jeker Jazz is om een sfeervol en divers programma 
neer te zetten en daar  is men ook deze editie in  geslaagd. 
Van dixieland tot pop, van blues tot easy-listening, van 
funk tot rock ‘n roll, van wereldmuziek tot jazz en pop, 
het zit allemaal in het vat van Jeker Jazz 2013.

UNIVERSITEIT MAASTRICHT IN TOP 100 

De Universiteit Maastricht is doorgedrongen tot de top 
100 van de gerenommeerde Times Higher Education World 
University Rankings 2013-2014. De UM is gestegen van de 
115e naar de 98e plaats. De stijging wordt vooral veroorzaakt 
door betere scores op onderzoekskwaliteit en internationale 
uitstraling (onder andere percentage buitenlandse staf en 
studenten). Vorig jaar steeg de UM al met 82 plaatsen, van 
197 naar 115. Eerder dit jaar trad de UM ook toe tot de top 
10 in de tweede editie van de rangschikking van de beste 
universiteiten jonger dan vijftig jaar.
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MAASTRICHT WEDEROM HET DECOR 
VOOR DE NEDERLANDSE DANSDAGEN 

De Nederlandse Dansdagen staan weer voor de deur. 
Maastricht  wordt ondergedompeld in een kleurrijk en 
divers bad van dans. Van hiphop tot klassiek en van latin 
tot urban jazz, er is voor ieder wat wils. Tijdens de zestiende 
editie van het festival zijn er op diverse locaties in de stad 
voorstellingen van gevestigde dansgezelschappen zoals het 
Nationale Ballet, Conny Janssen Danst en het Nederlands 
Danstheater, maar er is ook werk te zien van nieuw 
choreografietalent. 

KID MOUNTAIN BIKING DAY BIJ DE OBSERVANT 

Het Maastrichtse Trailz 043 organiseert samen met de 
grootste mountainbike organisatie ter wereld, de IMBA, 
de “Kid Mountain Bike Day”. Dit event wordt gelijktijdig 
in de USA, Canada, Australië, Maleisië, Zuid Afrika en 
Italië georganiseerd. En nu ook voor de eerste keer in 
Nederland en wel rond de Observant bij de ENCI. Een 
twintigtal kids verzamelt zich bij de parking naast de 
ENCI om in eerste instantie uitleg te krijgen over het 
mountainbiken, over de techniek, de houding en om de fiets 
te laten inspecteren door een professionele fietsenmaker. 
Daarna is het tijd om onder begeleiding een aantal oefe-
ningen af te werken, zoals slalommen, van een heuvel af 
fietsen, over boomtakken te ‘jumpen’ en hoe op de juiste 
manier je remmen wel of niet te gebruiken. Het slotstuk 

is een fietstocht in twee groepen om de Sint Pietersberg 
beter te leren kennen. Voorzitter Sjef Eijmael laat via de 
website van Trailz 043 weten dat men via hun vereniging 
kinderen wil stimuleren om samen met anderen de fiets 
te pakken en erop uit te trekken om te genieten van het 
avontuur in de natuur. 

VIJFTIG STRUIKELSTEENTJES ERBIJ IN MAASTRICHT

In de Maastrichtse binnenstad worden vijftig nieuwe 
struikelsteentjes gelegd ter herinnering aan vooral Joodse 
slachtoffers van het Nazi-regime. In 2012 werden de 
eerste 22 struikelsteentjes met koperen opschrift gelegd 
ter nagedachtenis aan Maastrichtenaren die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd en vermoord 
door de Nazi’s. De stenen worden gelegd voor de voorma-
lige huisdeur van de persoon die herdacht wordt. In de 
steen, die circa tien bij tien centimeter meet, staan naam, 
geboortejaar en datum waarop de persoon is vermoord, 
gegraveerd. Behalve Joden, Sinti en Roma worden ook 
verzetsstrijders die door de Duitsers zijn omgebracht met 
een struikelsteen vereerd. In totaal zullen er de komende 
jaren ruim 350 van dergelijke steentjes gelegd worden 
in Maastricht. Elke steen kost 120 euro. Telkens als het 
comité weer voldoende donaties binnen heeft, wordt er 
een nieuwe serie gelegd. Dankzij het benefietconcert in 
het Theater aan het Vrijthof, georganiseerd door Stichting 
Joods Cultureel Erfgoed, is de financiering van deze vijftig 
steentjes mogelijk geworden.

Openingsprogramma van de Nederlandse Dansdagen in Maastricht: 
How Long Is Now

Nederlandse Dansdagen in de kinderboekenwinkel De Boekenwurm 
“Project Sally”
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VOLLANALOG FESTIVAL EEN AVOND 
VOLOP ENTERTAINMENT 

Het celluloid muziek festival Vollanalog in de Muziekgie-
terij neemt de bezoekers mee in de wereld van celluloid, 
8 millimeter films, vinylmuziek en spetterende live-acts. 
Het publiek krijgt een mengelmoes van muziekstromen als 
60’s beat, soul, funk, garagerock en punk voorgeschoteld. 
De Spaanse bands  ‘The Excitements’ uit Barcelona, 
(zangeres Koko-Jean Davis laat de tijden van Tina Turner 
herleven) en ‘Wau Y los Arrrghs!’ uit Valencia laten horen 
en zien dat punk nog altijd staat als een huis. Voordat de 
finale aanbreekt wordt het publiek verrast door een show 
van burlesk danseres Fay Loren die de veertiger jaren uit 
de vorige eeuw laat herleven. Het toetje van de avond is 
voor de mannen van ‘Orgelvreten’ die met elkaar de strijd 
aangaan op stokoude Hammond orgels. Vollanalog 2013 
is een festival met een knipoog naar de retro-sfeer, een 
totaalbeleving waar afwisseling, plezier ( zowel op als voor 
het podium), puike muziek en entertainment hoog in het 
vaandel staan.

SCHATZOEKEN IN HET 
NATUURHISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT 

In het kader van het Weekend van de Wetenschap zijn er in 
het Natuurhistorisch Museum Maastricht diverse activi-
teiten georganiseerd. Naast  rondleidingen en lezingen is er 
voor de jeugd  een speciale ruimte waar ze zelf bijzondere 
schatten mag onderzoeken uit de zee van 66 miljoen jaar 
geleden en de zee van nu. Aan de hand van een doe-boekje 

kunnen de jongeren  diverse opdrachten afwerken en 
vragen oplossen. Veel animo is er voor de lezing van 
paleontoloog Anne Schulp die vertelt over de nieuwe 
mosasaurus. Hij presenteert wat men tot nu toe gevonden 
heeft en wat men over de botresten van “Carlo” heeft 
geleerd. De jeugd is zeer enthousiast en stelt de ene na de 
andere vraag. Veel vragen kan Anne beantwoorden, maar 
voor sommige vragen is meer onderzoek nodig. De verwach-
ting is dat het onderzoek naar “Carlo” alles bij elkaar nog 
wel een à twee jaar kan duren.

MAASTRICHT UNDERGROUND  

De meest duistere en unieke bezienswaardigheden van 
Maastricht vind je onder de grond. Beleef Maastricht 
Underground en stap terug in de tijd, treed het donker 
tegemoet en laat je fantasie de vrije loop als je de verhalen 
hoort die Maastricht Underground herbergt. Betreed de 
totale duisternis van de mergelgrotten van Sint Pieter, 
ervaar de spanning van het verleden in de Kazematten, 
of aanschouw het machtige Fort Sint Pieter. Met dit 
nieuwe belevingsspel wil men de bezoekers en zeker ook 
de inwoners van Maastricht op een spannende, leuke en 
vooral ook educatieve manier kennis laten maken met 
het ondergrondse deel van onze stad. Deze belevingstocht 
is bedacht door de VVV Maastricht en Maastricht 
Underground in samenwerking met de gemeente 
Maastricht, Maastricht Vestingstad en de Stichting 
Menno van Coehoorn.

Vollanalog in de muziekgieterij. Een wereld van Celluloid, 8 mm films, 
vinylmuziek en live acts

“Mission Undergroud” heet het nieuwe belevingsspel in het ondergrondse deel 
van de stad
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KONING WILLEM-ALEXANDER 
OPENT UWC MAASTRICHT

Het United World College (UWC) in 
Maastricht wordt geopend door 
koning Willem-Alexander. De koning 
is beschermheer van UWC Nederland 
en oud-leerling van het UWC in 
Wales. De campus in Maastricht is de 
twaalfde campus van het UWC wereld-
wijd. Het UWC vestigde zich al in 
2009 in Maastricht, maar beschikte 
tot nu toe over een tijdelijke locatie. 
Vanaf nu heeft het UWC een eigen 
duurzame campus waar drie inter-
nationale scholen samengaan. UWC 
Maastricht behoort tot de top van de 
internationale scholen in Nederland. 
De UWC-organisatie zocht in 2005 
naar een geschikte locatie voor een 
nieuwe school in Nederland. Maastricht 
is gekozen als vestigingsstad vanwege 
haar internationale identiteit en 
ligging. De diverse betrokken partners 
zoals de gemeente, het Limburgs 
Voortgezet Onderwijs (LVO), de 
Universiteit Maastricht  en het bedrijfs-
leven hebben er hard aan getrokken om 
het UWC naar Zuid-Limburg te krijgen. 

Die publiek-private samenwerking en 
de opname in het bekostigingssysteem 
van het Ministerie van Onderwijs  van 
het UWC  als reguliere internationale 
school, zorgden ervoor dat het UWC 
zich in Maastricht kon vestigen.

ALLEYCAT EEN RACE 
VOOR FIETSKOERIERS 

Demarrage fietskoeriers in Maastricht 
organiseert “das oktober manifest”, 
een koeriers fietsrace inclusief diverse 
opdrachten in en rond het centrum 
van de stad. De fietsen worden start-
klaar gezet bij Demarrage aan de 
Fr. de Veyestraat en de deelnemers 
moeten allemaal achter een denk-
beeldige lijn gaan staan en naar de 
fietsen rennen. Dan in volle vaart, 
maar wel rekening houdend met de 
veiligheid van eenieder, richting Sint 
Pietersberg waar de deelnemers het 
manifest krijgen uitgereikt. Op dit 
manifest staan de diverse opdrachten 
(pakket adressen) ophaallocatie/afle-
verlocaties. Men moet verschillende 
pakjes ophalen en bezorgen kriskras 
door Maastricht en goed luisteren 

naar de opdrachten van de klant. Er 
zijn diverse checkpoints waar men 
zich moet melden. Een van de op-
drachten was een rauw ei ophalen bij 
de Annadalflat en afleveren bij Café 
Falstaff. Zo zijn er meer opdrachten 
die de deelnemers brengen naar de 
diverse locaties als Sportpark West, 
COC Limburg, Landbouwbelang, 
Stadswal en Cycle Center Evers. Alle 
opdrachten moeten binnen twee uur 
volbracht worden en men moet met 
een ongeschonden manifest binnen 
die tijd ook weer terug zijn bij het 
vertrekpunt, HQ van Demarrage waar 
na afloop nog lang wordt gesproken 
over deze ludieke race.

INTERACTIEVE 
DRAAIMOLENVOORSTELLING 

IN KERK MARIABERG 

Stichting Trajekt en cultuurplatform 
SoAP presenteren de Nederlandse 
première van de theatervoorstelling 
‘Rooftoptigerrr’ van het Antwerpse 
kunstenaarsgezelschap TimeCircus. 
Het wordt een interactieve voorstel-
ling waarin de wensen en dromen 

Tweedaags race-event Racing Days in het MECCOpening United World College door koning Willem Alexander
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van bewoners worden verwerkt. De 
voorstelling speelt in de kerk aan het 
Fatimaplein in de wijk Mariaberg. 
Tijdens de voorstelling nemen veertig 
bezoekers plaats in een futuristisch 
ogende draaimolen waarin de kapitein, 
een meisje, verhalen vertelt, vreemde 
vragen stelt en verrassende opdrachten 
geeft. Hiermee moeten de verbeel-
ding en creativiteit van de bewoners 
geprikkeld worden om mee te denken 
over hun eigen ideale buurt. De
 theatervoorstelling ‘Rooftoptigerrr’ 
is een onderdeel van het project 
Rooftoptiger dat zich afspeelt in vier 
buurten van Maastricht. Doel van het 
project is om buurtbewoners op een 
creatieve manier samen te brengen. 
De buurtbewoners van Mariaberg 
konden in juni in het zogenaamde 
Datapaviljoen op het Volksplein hun 
wensen en dromen voor de buurt 
delen. Dat leverde een honderdtal 
dromen op. De leukste en meest fan-
tasierijke ideeën zullen de komende 
drie jaar worden verwezenlijkt. Met 
de voorstelling wordt gehoor gegeven 
aan de wens om iets spectaculairs te 
doen in de buurt.

NIEUW LICHTSPEKTAKEL 
OP HET VRIJTHOF 

In navolging van de voorgaande suc-
cesvolle edities presenteert BV Lim-
burg een gloednieuw lichtspektakel, 
geprojecteerd op het monumentale 
pand de Hoofdwacht op het Vrijthof. 
In deze 3D-gebouwenprojectie komen 
de stenen van de Hoofdwacht tot leven 
en vertellen het historische verhaal 
met als titel: Het schot voor de boeg - 
twee eeuwen Limburgse Jagers in het 
Koninkrijk der Nederlanden.

MASSALE BELANGSTELLING 
EXPOSITIE ‘MARIA VOL 

VAN GENADE’ 

In het Centre  Céramique wordt de 
tentoonstelling Maria Vol van Genade 
geopend. Hoezeer Maria heden ten 
dage in de belangstelling staat, blijkt 
wel uit de massale belangstelling 
tijdens deze opening. Onze ‘Slevrouw’ 
- ‘Us leef Maria’ - heeft heel wat aan-
spreektitels en verschijningsvormen. 
Moeder van God, Zetel van wijsheid, 
Onze Lieve Vrouw van Smarten, 

Eerbiedwaardige Maagd. Maar ook: 
Regina Coeli, Sterre der Zee, Onbevlekt 
Hart en Beminnelijke Moeder. Miljar-
den mensen roepen de Heilige Maagd 
aan. Ook in Limburg. In bijna ieder 
Limburgs dorp staat wel een Maria-
kapel, waar weinigen langs lopen 
zonder Maria te groeten of een kaars 
aan te steken. In de Museale zaal die 
in kleine kamertjes is  verdeeld, zijn  
Maria afbeeldingen in allerlei soorten 
en vormen te zien. Ook oude televisie-
beelden en latere opnames kunnen 
bekeken worden en veel aandacht 
is er voor de foto’s, gemaakt door 
Michel Vanderhoven, van Limburgers 
die door een Maria tatoeage een 
moderne vorm van devotie tonen. 
Naast de foto’s ook het verhaal dat 
hoort bij deze tatoeage. De fotograaf  
laat weten dat hij een Mexicaanse 
Maria (de maagd van Guadalupe)  
heeft laten zetten nadat zijn vader 
overleden was aan kanker. Maria is 
anno 2013 nog altijd (of moeten we 
zeggen opnieuw) populair of om 
in woorden van heden ten dage te 
spreken, Maria is gewoon vet cool.

Sfeerbeeld van de herfst in Maastricht Lichtspektakel 200 jaar koninkrijk geprojecteerd op de Hoofdwacht op het Vrijthof
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Met de opening van de nieuwe fietstunnel bij de Geusselt kunnen fietsers en voetgangers weer gemakkelijk onder de A2 door

MACEO PARKER KOMT NAAR MAASTRICHT 

Maceo Parker, de man die de sound van James Brown 
kleur gaf met zijn saxofoon, die deel uitmaakte van het 
funk collectief van George Clinton en die tot op heden 
samenspeelt met Prince, die komt dus zomaar even een 
midweekse avond in oktober spelen in de Timmerfabriek 
in Maastricht. De inmiddels 70-jarige Amerikaanse saxo-
fonist treedt op in de Muziekgieterij. Parker kwam in 1964 
terecht in de band van James Brown. Kenners beschouwen 
Maceo Parker als de beste saxofonist die de Godfather of 
Soul ooit heeft gehad. Halverwege de jaren 70 maakte 
Parker een langdurige uitstap naar de funk formatie van 
de excentrieke George Clinton. Vanaf de jaren 90 bracht 
Parker vele solo albums uit en stond hij als veelgevraagd 
artiest vrijwel elke avond op het podium. Het afgelopen 
decennium behoorde Parker tot de inner circle van Prince. 
Hij speelde mee op enkele albums, ging met hem op tournee 
en stond samen met hem in 2011 op het podium tijdens 
North Sea Jazz. En nu staat saxofoonspeler Maceo Parker 
dus half oktober in Maastricht op de planken.

LUDIEKE OPENING FIETSTUNNEL GEUSSELT  

De nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de Viaductweg 
is in gebruik genomen. De tunnel (officiële benaming is 
de Kolonel Johnsontunnel) verbindt uitsluitend de wijken 
Wyckerpoort en Nazareth. Maar deze verbinding is wel 
heel belangrijk voor de bewoners van de omliggende wijken. 
Wethouder Albert Nuss verricht de officiële opening. Hij 
doet dit niet door het knippen van een lintje of weghalen 
van hekwerken, maar hij steekt de handen uit de mouwen 
en begint met het poetsen van een fiets. De opening gaat 
namelijk gepaard  met een gezamenlijke actie van project-
bureau A2 Maastricht, Avenue2 en Maastricht Bereikbaar 
en vooral de jeugdopleiding van MVV waarbij fietsen en 
bromfietsen gratis worden schoongemaakt en aan voor-
bijkomende fietsers en bromfietsers gratis fietslampjes 
worden uitgereikt. De nieuwe tunnel is een stuk breder 
dan de oude en heeft een goede verlichting gekregen.
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Jan Smit neemt tijdens het promoten van zijn nieuwe CD/DVD ruimschoots de tijd voor zijn fans

Deelnemers aan het project “10 dagen fietsen” laten de auto staan en maken kennis met de trein, bus, fiets en deelauto
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EIFFELGEBOUW OP DE SCHOP 

In bijzijn van een kleine dertig  oud medewerkers, ook wel 
‘pottemennekes’ genoemd, trokken wethouder Gerdo van 
Grootheest (Ruimtelijke Ordening) en deputé Noël Lebens 
met een grijper een muurtje omver in het Eiffelgebouw.  
Hiermee gaven ze het startsein voor het herstel van dit 
markante gebouw, gelegen aan de Boschstraat. Het immense 
complex, dat ooit werd gedoopt als Eiffelgebouw omdat 
dit het hoogste gebouw van de stad was, wordt de komende 
jaren verbouwd en moet als voorbeeld dienen hoe het 
verleden (Maastricht industriestad) te verbinden met het 
heden.

DE STRAATNAMEN VAN MAASTRICHT 

Het boek ‘De straatnamen van Maastricht, hun herkomst 
en betekenis’ wordt in het stadhuis in Maastricht gepresen-
teerd. Het boek is een initiatief van de kring Maastricht 
van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkun-
dig Genootschap (KLGOG). De kring Maastricht van het 
KLGOG heeft ervoor gekozen om het boek te publiceren 
omdat vele straatnamen, zowel oude als nieuwe, een 
historische achtergrond hebben waar maar weinig mensen 
van weten. Sinds 1859 is de naamgeving van straten een 
serieuze overheidstaak die wordt uitgevoerd door het 
stadsbestuur. Het stadsbestuur in Maastricht wordt in 
die taak geadviseerd door de straatnamencommissie die 
bestaat uit ambtenaren en deskundigen met gevarieerde 

kennis. Het boek begint met de ontwikkeling van steden 
in algemene zin en straatnaamgeving specifiek. Daarna 
wordt beschreven hoe dit in Maastricht in zijn werk is 
gegaan. In de kern van het boek wordt per wijk en buurt 
een beknopte uitleg gegeven van alle straatnamen met 
historische foto’s uit de collectie van het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg en foto’s van hedendaags 
Maastricht van Jim Evelein.

ZIESJOEM PRESENTEERT ‘SJAFTE’ 

In de Redoute van La Bonbonnière presenteert de 
Maastrichtse groep Ziesjoem  haar nieuwe cd.  In tegen-
stelling tot de titel van het tiende album van het bekende 
trio,  SJAFTE, wordt het voor het aanwezige publiek een 
middag en avond vol ‘werk’, in ieder geval weinig stilzitten. 
Naast optredens van Ziesjoem zelf staan ook Duo X-Elle, 
Erwin, Frans Theunisz en Jacky Baggen op het program-
ma. De afgelopen maanden werkte Ziesjoem hard aan 
de nieuwe cd.  Op SJAFTE staat ook een cover van een 
Schotse traditional, opgenomen met het euregionale 
Jeugd Symfonie Orkest Amikejo.  Ook rapper Roelio 
(Rebzjie) levert een pittige bijdrage aan het nieuwste werk 
van Ziesjoem.

In aanwezigheid van enkele “Pottemennekes”, wordt het startsein gegeven 
voor het herstel van het markante Eiffelgebouw

World press foto in het Centre Ceramique
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Op Werelddierendag organiseert het ADC traditiegetrouw een in het oog springende actie

Herdenking Allerheiligen op de Begraafplaats Tongerseweg
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WAT WAS ER NOG MEER....

BBB-BEURS 

In het MECC wordt de 59e horecavak-
beurs BBB georganiseerd, dit keer 
tezamen met de eerste editie van de 
gastronomievakbeurs Folie Culinaire. 
Ruim 12.000 bezoekers vinden de 
weg naar dit evenement dat zich mag 
verheugen op een hoge beoordeling 
door de vakbezoekers en een grote 
tevredenheid bij de standhouders.

ANTIQUARISCHE KINDERBOEKEN-
MARKT IN ENTRE DEUX 

Op de laatste dag van de Kinderboeken-
week wordt in een leegstaande winkel 
in de Entre Deux een antiquarische 
kinderboekenmarkt gehouden. Er wor-
den oude kinderboeken aangeboden en 
er zijn nostalgische schoolplaten uit 
de collectie van het Centre Céramique 
te bewonderen. Wethouder Mieke 
Damsma leest voor aan de kinderen 
en aan de bekende pop Elmo uit 
Sesamstraat.

10.000 EURO VOOR 
JULES STUDY LABS 

Maastricht-LAB heeft 10.000 euro 
over voor het idee van Karin van 
der Ven en Anja Janssen die onder 
de naam Jules Study Labs een plan 
bedachten om leegstaande panden 
om te vormen tot flexibele studie-en  
vergaderruimtes. 

MAASTRICHT OP DERDE PLAATS 
MEEST GASTVRIJE STAD 

Bij de verkiezing van meest gastvrije 
stad van Nederland, een initiatief van 
Horeca Nederland en VVV Nederland, 
is Maastricht als derde geëindigd. 

WETHOUDER JACQUES COSTONGS 
STELT ZICH NIET HERKIESBAAR 

Jacques Costongs, wethouder Cultuur, 
Wonen en Wijken van de gemeente 
Maastricht, heeft besloten zich na een 
periode van bijna tien jaar niet meer 
herkiesbaar te stellen voor de komende 
raadsperiode 2014-2018.

WERELDVOEDSELDAG MET 
INDIASE SCHOOLMAALTIJDEN 

In het kader van de Wereldvoedseldag 
deelt het Mondiaal Centrum op het 
Vrijthof Indiase schoolmaaltijden uit. 
De porties zijn gelijk aan de hoeveel-
heid eten dat een schoolgaand kind 
in India als lunchmaaltijd van de 
overheid krijgt aangeboden. Zeker 
smakelijk maar erg weinig als voeding 
voor een hele dag, vandaar deze actie 
om aandacht te schenken aan honger.

EENDSJE KWEK IN HET THEATER 

De voorstelling Alfred Judokus Kwak 
van Herman van Veen wordt door Jan 
Janssen en Rob Meurders vertaald in 
het dialect naar Eendsje Kwek. Ver-
teller Meurders en het jeugdorkest 
van harmonie Sint-Petrus en Paulus 
Wolder brengen vier voorstellingen 
van dit muzikale theaterstuk in het 
conservatorium.

Regionale biertapwedstrijden tijdens de BBBRuim 12.000 gastronomie professionals brengen een bezoek aan de 59e horecavakbeurs BBB 
en de 1e gastronomievakbeurs Folie Culinaire



Wereldvoedseldag. Mondiaal Centrum deelt op het Vrijthof  Indiase lunches uit aan passanten

Nederlandse en Vlaamse regeringsleiders genieten van een top-uitstapje Maastricht
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JUBILEUM VOOR CAFÉ DE VREEDE 

Het is dubbel feest bij Café de Vreede  
aan de Markt. Het café bestaat veer-
tig jaar als familiebedrijf en huidige 
uitbater Dyon de Vreede zit 25 jaar 
in de zaak. De hele dag wordt er feest 
gevierd waarbij tal van artiesten een 
spetterend optreden verzorgen in en 
voor het café.  

MAASTRICHTS SUCCES BIJ 
UITREIKING GOUDEN KALVEREN

Tijdens de uitreiking van de Gouden 
Kalveren, de Grote Prijzen van de 
Nederlandse Film 2013, sleept de 
Maastrichtse actrice Hadewich Minis 
een Gouden Kalf in de wacht in de 
categorie Beste Actrice voor haar rol 
in de film Borgman.

Café De Vreede bestaat veertig jaar
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Groene Parel van Maastricht, eeuwfeest tuin Natuurhistorisch Museum. Een tentoonstelling over de eigen tuin

Magisch Maastricht al in Oktober? Nee, in de Stationsstraat worden met het ophangen van de lampen met de voorbereidingen begonnen
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Opening Magisch Maastricht
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11e van de 11e

20.000 CARNAVALSVIERDERS OP HET VRIJTHOF 

Exact om elf minuten over elf start op het Vrijthof de 
11devande11de en begint het carnavalsseizoen. Waren 
er in 2012 bij de 11devande11de nog 36.000 bezoekers op 
het Vrijthof aanwezig, dit jaar hebben de organiserende 
Sjeng Kraft Kompenei en de gemeente, omwille van de 
veiligheid besloten om maximaal 20.000 bezoekers op 
het Vrijthof toe te laten. Dit aantal wordt in de loop van 
de middag bereikt waarna de hekken worden gesloten. 
Het mooie weer, de vele artiesten en de duizenden 
bezoekers  zorgen voor een geweldige sfeer. Voor het 
eerst staat er tijdens de 11devande11de een sappenbar op 
het Vrijthof, waar alcoholvrije cocktails, verse jus d’orange 
en smoothies worden geschonken als alternatief voor 
de biertap. Hiermee willen de Sjeng Kraft Kompenei en 
de gemeente de bezoekers meer bewust maken van het 
omgaan met alcohol.

MOSASAURUSSEN VERLATEN SMV 

Vanwege een gebrek aan daadkracht stapt CV de Mosasau-
russen uit Sint Pieter uit de Samewèrkende Mestreechter 
Vastelaovendsvereiniginge (SMV). De SMV zegt het vertrek 
van de vereniging te betreuren en zelf ook zaken sneller te 
willen regelen maar dat er binnen de SMV nu eenmaal elf 
verenigingen aan tafel zitten. Eerder stapte vastelaovends-
vereiniging De Keemeleers uit Wyck ook al uit de SMV.

EERSTE OPVOEDCAFÉ IN DE STAD 

De Family Factory Maastricht houdt het eerste opvoedcafé 
bij café Servaas aan het Cörversplein. Ouders kunnen elkaar 
hier maandelijks ontmoeten. Er is steeds een pedagoog, 
gezinscoach of kindercoach aanwezig voor eventueel 
vrijblijvend professioneel advies. De toegang is gratis. De 
Family Factory Maastricht is een nieuw netwerk van ouders 
en gezinnen die elkaar regelmatig willen ontmoeten, onder 
meer omdat ouders veel voor elkaar kunnen betekenen.
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CHÂTEAU MAESTRICHT WARMER, GEZELLIGER 
EN SFEERVOLLER  

Warmer, gezelliger en vooral sfeervoller dan de eerste 
editie in 2012. Zo valt te horen tijdens Château Maestricht, 
het drie dagen durende gastronomische evenement in 
een speciaal paviljoen op het Vrijthof. Het publiek kan 
op talloze manieren genieten van alles dat met wijn en 
gastronomie te maken heeft. Tientallen producenten 
van wijn en streekproducten uit de euregio presenteren 
hun waar. Daarnaast zijn er workshops, proeverijen, 
wijn-spijsdiners, demonstraties en rondleidingen. Buiten 
het paviljoen klinken ook kritische geluiden omdat het 
Vrijthof weer een aantal dagen aan het oog van de inwoners 
van de stad onttrokken is.

SUCCESVOLLE OPEN DAG TAPIJNTERREIN 

Meer dan duizend bezoekers komen opdagen tijdens de 
open dag van het Tapijnterrein. Enkele gebouwen van de 
voormalige kazerne zijn ook van binnen te bekijken. De 
omgeving van het voormalige militaire bolwerk wordt 
medio 2014 openbaar toegankelijk en deels toegevoegd 
aan het stadspark. De gemeente, de universiteit en de 
provincie werken samen aan een integraal plan voor de 
Tapijnkazerne en het omliggende terrein, waarbij ook 
omwonenden, belangengroepen en studenten worden 
betrokken. De gebouwen krijgen een onderwijs- en onder-
zoeksbestemming.

BRUSSELSE POORT HOUDT ACTIEWEEK 
VOOR TIENDE SCHOOL IN MIDDEN-AMERIKA 

Winkelcentrum Brusselse Poort houdt voor de tweede 
keer een Pimma-week. Gedurende deze week staat het 
winkelcentrum geheel in het teken van Pimma (Particulier 
Initiatief Maastricht Midden-Amerika), de particuliere 
stichting die al 25 jaar activiteiten organiseert om geld in 
te zamelen voor de bouw van scholen in Midden-Amerika. 
Voor 1 euro kunnen loten worden gekocht. Hiermee zijn 
diverse prijzen te winnen, zoals 1 minuut gratis winkelen 
bij Albert Heijn, theatertickets voor het hele gezin, een 
boottocht bij Rederij Stiphout en een fotoshoot bij 
Studiopress Guy van Grinsven. De opbrengst van de loten 
komt geheel ten goede aan Pimma, die de afgelopen jaren 
al negen scholen heeft gerealiseerd in Midden-Amerika.

2,5 MILJOEN EURO VOOR BOSSCHERVELD 

De Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor 
Bedrijventerreinen (LHB) en de gemeente tekenen een 
overeenkomst voor een investering van 2,5 miljoen 
euro door LHB in het opknappen en herinrichten van 
het verouderde bedrijventerrein Bosscherveld. Het geld 
wordt deels gebruikt voor het binnen het terrein verplaatsen 
van bedrijven die moeten verhuizen vanwege het verleggen 
van de aanlanding van de Noorderbrug. Ook wordt het 
geld gebruikt om terreinen geschikt te maken voor de 
vestiging van nieuwe bedrijven in de toekomst.

Het Vrijthof wordt tijdens Château Maastricht omgetoverd 
tot een gastronomisch proefparadijs

Open dag op het terrein van de Tapijn kazerne
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GROOTS ONTHAAL VOOR SINTERKLAAS 

Ondanks mist en kou worden Sinterklaas en zijn Pieten door 
duizenden kinderen onthaald bij zijn aankomst in de stad. 
Ze staan rijen dik te wachten op en rond de Kesselskade waar 
de Goedheiligman met zijn boot aanmeert bij de steiger 
van rederij Stiphout. Burgemeester Onno Hoes en Albert 
Verlinde begroeten als eerste Sinterklaas. De Goedheiligman 
begeeft zich daarna snel naar de kinderen die hem uit volle 
borst toezingen. Vervolgens maken Sinterklaas en zijn 
gevolg per koets een rijtoer door de stad die eindigt op de 
Markt voor het Stadhuis.

WETHOUDER WILLEMS OPENT WERKGEBOUW 

Onder grote belangstelling opent wethouder André Willems 
het Werkgebouw in de Minckelersstraat. Het Werkgebouw 
is een plek voor ambachtelijke ondernemers  die samen  
willen werken. Je kunt er handgemaakte producten kopen 
of laten maken maar ook de makers ontmoeten en aan het 
werk zien. De ambachtelijke ondernemers verwachten dat 
het delen van een gebouw en het delen van elkaars erva-
ringen en klantennetwerk een beter toekomstperspectief 
biedt. De vestiging in de Minckelersstraat is een tijdelijke 
locatie die geopend is tot 31 december. Het is de bedoeling 
hierna te verkassen naar een volgende tijdelijke plek om 
uiteindelijk een  permanent onderkomen te betrekken, 
het liefst een oud industrieel pand.

D66 EN GROENLINKS WILLEN UITLEG 
VAN WONINGCORPORATIE SERVATIUS 

D66 en GroenLinks in de gemeenteraad willen dat directeur 
Gert Weenink van woningcorporatie Servatius tekst en 
uitleg komt geven in de commissie Stadsontwikkeling 
over de belabberde staat van tientallen woningen aan de 
Mergelweg. De monumentale rijtjeshuizen, eigendom 
van woningcorporatie Servatius, verkeren in een buiten-
gewoon slechte staat van onderhoud. Bewoners voelen zich 
al meer dan acht jaar aan het lijntje gehouden en vrezen 
zelfs voor hun gezondheid. Zij hebben de commissie 
Stadsontwikkeling gevraagd om in actie te komen. Hoewel 
de commissie geen machtsmiddelen heeft denken D66 en 
GroenLinks op deze manier de morele druk op de woning-
corporatie te kunnen opvoeren. 

DOORGEVEN STEDELIJK CULINAIR ERFGOED 
AAN JONGERE GENERATIE 

Bij boekhandel Polare vindt de presentatie plaats van 
‘Het Maastrichts kookboek’. In het ruim tachtig  pagina’s 
tellende naslagwerk, een culinair avontuur door de 
volkskeukens van weleer, geven 34 inwoners van de stad 
hun keukengeheimen prijs. Door het overhandigen van 
het eerste gedrukte exemplaar van het kookboek aan twee 
leden van de Jongerenraad Maastricht wordt een begin 
gemaakt met het behoud van het stedelijk culinaire erfgoed 
voor de jongere generatie.

Intocht van Sinterklaas met een speciaal welkom voor Zwarte Piet Sinterklaas heeft zijn intrek genomen op de “Spanje-Vallei” waar jong en oud 
dagelijks een rondleiding kunnen krijgen
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JUMPING INDOOR MAASTRICHT 

In het MECC vindt Jumping Indoor 
Maastricht (JIM) plaats. Drie dagen 
lang is een aantal van ’s werelds 
bekendste paarden en nationale en 
internationale ruiters te bewonderen. 
Paardensport wordt afgewisseld met 
diverse shows en entertainment. 
Winnaar van de Grote Prijs van Maas-
tricht is Maikel van der Vleuten met 
Sapphire B. JIM maakt na twee jaar 
een doorstart nadat het evenement 
in 2011 werd afgelast vanwege een 
gebrek aan sponsors en ook in 2012 
geen doorgang vond. 

MAASTRICHT EN 
GEMEENTEN HEUVELLAND 

WILLEN ÉÉN SOCIALE DIENST 

Maastricht en de vijf Heuvelland-
gemeenten gaan onderzoeken of ze 
samen één sociale dienst kunnen 
vormen. Het nog voor de jaarwis-
seling af te ronden onderzoek moet 
inzicht geven in de financiële, personele 
en huisvestingsaspecten van het vor-
men van één sociale dienst. Door de 

onderlinge samenwerking op dit vlak 
te intensiveren willen de gemeenten 
Maastricht, Meerssen, Valkenburg, 
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en 
Vaals de overheveling van overheid-
staken naar de gemeenten beter het 
hoofd kunnen bieden. Door samen-
werking denken ze de kwaliteit van 
de dienstverlening voor de burgers te 
kunnen behouden en zo mogelijk te 
versterken. 

START UITBREIDING 
MILLENNIUMBOS 

Op de Cannerberg start de uitbreiding 
van het Millenniumbos, bedoeld als 
natuurcompensatie voor de aanleg 
van de A2-tunnel. De uitbreiding 
zou oorspronkelijk in het  voorjaar 
zijn gestart maar archeologisch 
onderzoek heeft tot  vertraging 
geleid. Het gaat om de aanplant van 
ruim 31.000 nieuwe bomen en 3600 
haagplanten. In het bos komen fruit-
dragende soorten zoals kweepeer en 
mispel. Aanplant en Beheer zijn is 
in handen van stichting Limburgs 
Landschap.

GEMEENTE WIL 
‘HILTON-HOTEL’ VERKOPEN 

AAN DE BESTE BIEDER 

De gemeente wil het pand François 
de Veyestraat 4-6 verkopen. Het plan 
om op deze locatie een vestiging van 
de internationale hotelketen Hilton 
te openen is niet haalbaar gebleken. 
Potentiële kopers moeten èn een goed 
plan hebben èn een behoorlijke prijs 
willen betalen. Het gebouw wordt 
verkocht aan de hoogst biedende 
via een zogeheten tender-procedure. 
Hierbij roept de gemeente 
geïnteresseerde marktpartijen op om 
een plan voor herontwikkeling aan 
te bieden samen met de prijs die zij 
bereid zijn te betalen. Het gebouw 
wordt minimaal zes maanden en 
maximaal tien maanden te koop 
aangeboden. Bij de gunning weegt 
de kwaliteit van het plan zwaarder 
dan de prijs, aldus de gemeente. De 
verkoop door middel van een tender 
is volgens de gemeente een proef en 
in geval van positieve ervaringen zal 
de methode in de toekomst vaker 
worden toegepast.

Jumping Indoor Maastricht, na een korte afwezigheid 
weer terug op de agenda van MECC Evenementen

Edwin Rutten tijdens het MJazz festival 
in het MECC

Hospitality Guides worden in het centrum van de 
stad ingezet om service aan bezoekers te verlenen
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TEMPELEERS VERKOPEN VASTELAOVENDSKOEKJES

Onder de naam Momezij Verwenerij verkoopt stadscarnavals-
vereniging de Tempeleers koekjes. De koekjes met daarop 
een afbeelding van de Momusnar, de Mestreechter Geis, 
‘t Mooswief of ’t Momuskanon worden door diverse horeca-
zaken in de stad gepresenteerd bij een kop koffie. De koekjes 
zijn ook samen met een likeur van Sjinkerij De Bóbbel te 
koop in een geschenkdoos, die is gesierd door een werk van 
kunstenaar Chrit Rousseau. De verkoop van de cadeaudozen 
moet de Tempeleers aan meer inkomsten helpen. 

STRUYSKOMMITEE GEEFT 120.000 EURO 
AAN GOEDE DOELEN 

‘t Struyskommitee, organisator van het Preuvenemint, 
maakt bekend in 2013 120.263,67 euro te hebben besteed 
aan goede doelen. Het geld is verdeeld over 35 stichtingen, 
verenigingen en organisaties. In de categorie ‘Kinderen’ is 
9.750 euro geschonken aan  onder andere  kinderzender Bert 
Buis van het azM en boerderij Maasveld. In de categorie 
‘Maastricht’ hebben de Tempeleers 3.500 euro ontvangen. 
Op het gebied van cultuur ontvangt de Mastreechter 
Staar een donatie van 2.200 euro en het Museum aan 
het Vrijthof 1.000 euro. Naar derde wereld initiatieven 
gaat 4.250 euro en naar het Alzheimer onderzoekfonds 
Limburg 5.889,40 euro. Het hoogste bedrag, 34.646, 27 
euro, gaat traditiegetrouw naar de verenigingen, die zorg 
dragen voor de bemensing van de buffetten. 

EERSTE OPBRENGST MINCKELERS 2.0 
BEDRAAGT 750 EURO 

De opbrengst van Minckelers 2.0, bedraagt van begin 
september tot medio november 750 euro. De opbrengst, 
aangevuld met een onbekend sponsorbedrag van Enexis, 
wordt gebruikt voor het aankopen van kunst, vervaardigd 
door jonge kunstenaars. Het Belgisch kunstenaarscollectief 
SPACE en de Stichting Ateliers Maastricht (SAM) zetten 
samen een stichting op om het ingezamelde geld te beheren. 
SPACE en SAM willen nog in 2013 de eerste kunstwerken 
aanschaffen om deze in de lente van 2014 tentoon te stellen 
in de hal van het stadskantoor aan Mosae Forum. Hiermee 
willen ze laten zien dat de nieuwe opzet van de vlam voor 
iedereen is.

LPM STELT MEESTE VRAGEN AAN STADSBESTUUR 

De Liberale Partij Maastricht heeft gedurende de huidige 
raadsperiode tot nog toe de meeste schriftelijke vragen 
gesteld. De eenmansfractie van Kitty Nuyts heeft in drie 
en een half jaar  tijd 67 zogeheten vragen ex. artikel 39 
volgens het Reglement van Orde aan het stadsbestuur 
gesteld. De meeste vragen van Nuyts zijn weer opgesplitst 
in meerdere subvragen. Zo stelt ze over de kwestie Vin-
kenslag 105 subvragen. In totaal hebben de elf politieke 
partijen in de gemeenteraad in de afgelopen drie en een 
half jaar  460 vragen gesteld, in de meeste gevallen opge-
splitst in meerdere subvragen.

In de Bonbonnière worden de vijf dames van Air Ordinair uitgeroepen 
tot carnavalsvierders van het jaar 2013

Start van de eerste ronde van de scholentour van de MVV selectie in het kader 
van Lerend Scoren/scoren in de klas
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OPENING MAGISCH MAASTRICHT 

Winterevenement Magisch Maastricht opent met het 
kerstverhaal ‘De Ingele vaan Mestreech’. Op het Vrijthof 
zijn tal van attracties te vinden, waaronder een grote 
schaatsbaan, een kerstmarkt en een reuzenrad. Ook 
draait de, in Italië in Venetiaanse stijl gebouwde, Grand 
Carrousel de Maastricht met daarop afbeeldingen uit de 
geschiedenis en de cultuur van de stad. Onder andere 
Andre Rieu, de Sterre der Zee en Sint Servaas zijn er op te 
zien. De magische wintersfeer is in het hele centrum te
proeven. Magisch Maastricht duurt tot en met 30 december. 
De VVV zet André Rieu in om Magisch Maastricht te 
promoten in het buitenland.

INGEBRUIKNAME WENSBOOM VRIJTHOFSTRAATJES 

Wethouder John Aarts opent op het pleintje voor Café de 
Poort de mooi verlichte wensboom. Aan de boom is een 
rode brievenbus bevestigd, waarin mensen een wenskaart 
kunnen deponeren. De wensboom is een initiatief van de 
ondernemersvereniging Vrijthofstraatjes, Centrummanage-
ment en buurtplatform Kommelkwartier en is bedoeld 
om de wijk op een leuke manier onder de aandacht te 
brengen. De wenskaarten zijn gratis te verkrijgen bij de 
ondernemers van de Vrijthofstraatjes en worden ook huis 
aan huis verspreid in de buurt. Een jury kiest de mooiste 
wens en de ondernemers van de Vrijthofstraatjes zullen 
deze dan vervullen.

MAAKSTAD MAASTRICHT WEER POPULAIR 
BIJ BUITENLANDSE INVESTEERDERS LIOF

De Limburgse ontwikkelings- en investeringsmaatschappij, 
concludeert naar aanleiding van de komst van twee buiten-
landse bedrijven naar industrieterrein Beatrixhaven, dat 
Maastricht weer populair is bij buitenlandse investeerders. 
Sinds kort is op industrieterrein Beatrixhaven het Ameri-
kaanse bedrijf Unitherm gevestigd, fabrikant van kook-
apparatuur voor industriële keukens. De vestiging doet ook 
dienst als marketing- en saleskantoor  en productenopslag. 
Het bedrijf verwacht circa tien arbeidsplaatsen te creëren. 
Eerder heeft het Amerikaanse bedrijf Asbury een produc-
tievestiging geopend op industrieterrein Beatrixhaven. 
Asbury produceert uit koolstof en grafiet onder andere 
remschijven en isolatiematerialen. De investeringen van 
Asbury bedragen ongeveer 6 miljoen euro en naar ver-
wachting zal het bedrijf vijftien mensen in dienst nemen.

REKENKAMER: EFFECT VAN SUBSIDIE 
AAN TRAJEKT IS MOEILIJK TE METEN 

De Rekenkamer Maastricht concludeert in een rapport 
dat moeilijk te meten is wat de gemeentelijke subsidie 
aan welzijnsorganisatie Trajekt nu precies oplevert. In het 
rapport staat ook dat de opdracht aan Trajekt onvoldoende 
helder is geformuleerd om tot een goede verantwoording 
van de bestede subsidie door Trajekt te komen. De gemeente 
verstrekt jaarlijks circa 7 miljoen euro aan Trajekt. 

Opening van Magisch Maastricht in de regen Magisch Maastricht wordt dit jaar verrijkt met 
“de Grand Carrousel de Maastricht”
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DUBBEL FEEST VOOR 300-JARIG HOFJE 
AAN LOOIERSSTRAAT 

Het hofje Sint Maartenhuizen aan de Looiersstraat viert 
het 300-jarig bestaan. In de appartementen aan het hofje 
wonen dertien senioren met een beperkt inkomen. Het 
hofje is in 1713 gesticht door Martinus Frencken die in zijn 
testament bepaalde dat er een hofje gesticht zou worden ter 
huisvesting van dertien onbemiddelde bejaarde katholieke 
vrouwen. Het hofje, geopend in 1715, is het enige nog op 
basis van liefdadigheid functionerende hofje in de stad. 
In 1715 was het hofje nog buiten het stadscentrum  gelegen. 
In de loop der eeuwen is de bebouwing opgerukt, zodat het 
hofje nu chique gelegen is tussen monumentale herenhuizen 
midden in de stad. Het hofje, een rijksmonument, is zeer 
recent gerenoveerd.

GEMEENTE: 25.000 EURO NAAR FILIPIJNEN 

De gemeenteraad neemt een motie van GroenLinks aan 
voor steun van 0,20 eurocent per inwoner voor hulp aan 
de door een tyfoon getroffen Filipijnen. VVD,  D66,  PVM 
en LPM stemmen tegen omdat zij van mening zijn dat 
steun aan de Filipijnen geen gemeentelijke taak is maar 
dat het aan de burgers zelf is om de beurs al dan niet te 
trekken. Het geld wordt betaald uit de post onvoorzien 
binnen de gemeentebegroting en gaat naar een speciaal 
door de Vereniging Nederlandse Gemeenten opgezet 
fonds voor hulp aan het getroffen gebied. 

NIEUWE MANTEL ONZE LIEVE VROUW 
MET FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE PROVINCIE 

De Provincie Limburg schenkt een bedrag van 4.000 euro 
aan de broederschap Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee als 
bijdrage voor het laten ontwerpen en vervaardigen van 
een nieuwe mantel voor het genadebeeld van Onze Lieve 
Vrouw. Studenten van de Academie Beeldende Kunsten 
ontwerpen de mantel en bedrijven uit de regio maken 
vervolgens het kledingstuk. Elf studenten van de academie 
hebben een miniatuurmodel van de mantel gemaakt, 
waarvan er drie genomineerd zijn door docenten. Eén 
ontwerp wordt in december door een jury als winnaar uit-
gekozen. Het miniatuurmodel zal dan model staan voor 
de productie van de uiteindelijk nog te maken mantel. De 
mantel moet bestendig zijn tegen invloeden van buiten, 
zoals regen en vuil. De nieuwe mantel wordt ontworpen ter 
gelegenheid van 600 jaar ‘Sterre der Zee’, zoals de bijnaam 
van het zeer populaire Mariabeeld luidt.

DORPSTRAAT HEER ‘ROCHELROUTE’ 

Milieudefensie bestempelt de Dorpstraat in Heer als 
‘rochelroute’. Dit omdat fietsers en voetgangers er hoge 
concentraties ongezond ultra fijnstof inademen. Milieu-
defensie baseert zich hierbij op zelf uitgevoerde metingen 
in de straat gedurende een half uur, pal voor de avondspits. 
Dit is voor de gemeente aanleiding om in april 2014 de 
luchtkwaliteit in de straat te gaan meten. 

“Is dat zoe” een interessant en informatief boek van Ton Hameleers waarin 
wetenswaardigheden onder de loep worden gelegd

Designbeurs D(esign)-day in de Timmerfabriek
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LEEGSTAND IN JEKERKWARTIER OPGELOST 

De leegstand in het Jekerkwartier, in 2007 met 19 procent 
leegstand nog één van de probleemgevallen onder de 
aanloopgebieden naar het stadscentrum, is zo goed als 
opgelost. De laatste anderhalf jaar zijn in het winkel-
gebied rond Sint Pieterstraat, Koestraat en Maastrichter 
Heidenstraat maar liefst vijftien nieuwe zaken geopend. 
De Stichting Ondernemend Jekerkwartier ziet als reden 
voor het herstel de nadrukkelijke samenwerking tussen 
ondernemers, bewoners en pandeigenaren.

MACHINEFABRIEK BOSSERVELD KOMT 
MET EIGEN PIRELLI-KALENDER 

Machinefabriek Bosserveld brengt een kloon van de Pirelli- 
kalender uit. De kalender bevat twaalf foto’s van eigen werk-
nemers gemaakt in de werkplaatsen van Machinefabriek 
Bosserveld. De kalender heeft als boodschap dat techniek 
sexy kan zijn. Jongeren kiezen steeds vaker schone handen 
werk, terwijl een technisch beroep ook zijn charme heeft.

GEEN UITBUITING TUNNELBOUWERS A2 

De onderzoekscommissie, die de vermeende misstanden 
met buitenlandse werknemers bij de aanleg van de 
A2-tunnel onderzoekt, concludeert dat er geen sprake is 
van uitbuiting van werknemers bij de A2-tunnel. Zowel 
strafrechtelijk als sociaal-maatschappelijk is er volgens de 

commissie geen grens overschreden. Wel is de CAO bij een 
deel van het personeel niet nageleefd en maken de werkne-
mers regelmatig te veel uren. Poolse en Portugese arbeiders, 
in dienst bij een Iers bedrijf, zijn bijna de helft van hun 
salaris kwijt aan huisvesting en reiskosten, terwijl ze in 
nog te slopen panden langs de A2 zijn ondergebracht. 
De onderzoekscommissie raadt het consortium Avenue2 
aan de huisvestingskosten van de werknemers terug te 
betalen en ervoor te zorgen dat de bouwvakkers niet te veel 
uren maken. Het consortium, een samenwerking tussen 
Strukton en Ballast Nedam, laat weten het advies in 
het onderzoeksrapport ter harte te nemen en ervoor te 
zullen zorgen dat de werknemers hun teveel betaalde 
huisvestings- en reiskosten terugkrijgen.

ONDERNEMERS LANCEREN PLAN 
AANPAK LEEGSTAND 

Ondernemersvereniging Vrijthofstraatjes laat weten in 
samenwerking met de gemeente en Centrummanagement 
een plan, genaamd Downtown Maastricht, te hebben 
gemaakt om de leegstand in de Brusselsestraat en Grote 
Gracht doelgericht aan te pakken. De bedoeling is om 
samen met de pandeigenaren een soort coöperatie te gaan 
vormen, waarbij de panden gezamenlijk grondig onder 
handen genomen gaan worden. Het Jekerkwartier, waar 
de leegstand werd aangepakt door de goede samenwerking 
tussen pandeigenaren en ondernemers, geldt hierbij als 
sprekend voorbeeld.

Mosa eXtrema is de naam van de calamiteitenoefening van 
Waterschap Roer en Overmaas

Opening van P&R Noord
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Opening van de tijdelijke verbindingsbrug over de A2 tunnel bij de Noormannensingel

Racing Days in het MECC
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VVD-FRACTIEVOORZITTER HOUDT POLITIEK 
VOOR GEZIEN 

Alex Meij, VVD-fractievoorzitter in de gemeenteraad, 
verlaat de politiek vanwege een in zijn ogen veel te lage 
plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in  
2014. Hij stelt met onmiddellijke ingang zijn fractievoor-
zitterschap ter beschikking en laat weten zich voorlopig 
op zijn maatschappelijke carrière te willen richten. Michel 
Severijns volgt Alex Meij op als waarnemend VVD-fractie-
voorzitter in de gemeenteraad. Meij is na Roos-Marie Bal, 
Saskia Hermens en Miriam Elfassih (allen Groen Links) al 
het vierde raadslid dat zijn zetel ter beschikking stelt als 
gevolg van een lage plaats op de kieslijst. 

GEMEENTE STREEFT ERNAAR DAT IEDERE INWONER 
BINNEN 1 KM VAN HUIS KAN SPORTEN 

In de uitvoeringsnota sport- en bewegingstimulering, 
onderdeel van de Sportnota 2020 van het stadsbestuur, 
stelt de gemeente zich tot doel dat iedere inwoner van de 
stad binnen een straal van 1000 meter van zijn huis kan 
deelnemen aan sport. Om dit te bereiken wil de gemeente 
sportclubs, sportaanbieders en beschikbare accommodaties 
meer met elkaar verbinden. De gemeente wil zelf minder 
dan voorheen voor alles zorgdragen op sportgebied maar 
meer fungeren als aanjager en regisseur. Van de sport-
clubs wordt meer eigen verantwoordelijkheid verwacht 
bij het van de grond tillen van sport en beweging in de 

buurten. Met het nieuwe sportbeleid wil de gemeente een 
inhaalslag maken ten opzichte van de rest van Nederland. 
In Maastricht doet 62 procent van de mensen tussen 6 en 
79 jaar aan bewegen of sport. Nationaal ligt dat cijfer op 
66 procent. In het jaar 2020 wil de gemeente dat percentage 
in Maastricht op 65 procent hebben gebracht. In actie-
plannen van de gemeente is speciale aandacht voor buurten 
en leeftijdsgroepen die minder dan gemiddeld scoren, 
zoals Malberg, Limmel, Malpertuis en Wittevrouwenveld.

DAG VAN DE ARCHEOLOGIE 

In de stadsbibliotheek in Centre Céramique vindt de 
Dag van de Archeologie plaats. De stadsbibliotheek staat 
tijdens deze dag grotendeels in het teken van de oude 
Romeinen. Naast een digitale reconstructie van Romeins 
Maastricht zijn er voorwerpen en boeken te zien die te 
maken hebben met het rijke Romeinse verleden van de 
stad. Voor de eerste keer wordt het gemeentelijk depot 
onder Centre Céramique, dat de historische schatten van 
de stad bevat, open gesteld voor het publiek.

Global Entrepreneurship Week 2013. Uitreiking van de Local Heroes Business 
Award aan Nerdalize Rijswijk

De dag van de Archeologie in het Centre Céramique stond grotendeels in het 
teken van de oude Romeinen
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Verrassingsfeest In den Ouden Vogelstruys voor Duo X-elle ter gelegenheid van hun 11 jarig jubileum

TV opnames op de Markt van het bekende programma “Eigen huis en tuin”
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WAT WAS ER NOG MEER....

 TRIBBENAOL: 
TBS VOOR ERIC JASPERS 

Narrenrechtbank Wiecker Tribbenaol 
veroordeelt Eric Jaspers tot TBS, wat 
in dit geval staat voor ‘Ten Bate vaan 
Slevrouw’. De aan Eric Jaspers, alias 
Dieter Koblenz alias Fred Lloret, ten 
laste gelegde vergrijpen zijn onder 
meer het aannemen van verschillende 
gedaantes en misleiding. De rechter 
besluit dat Jaspers al zingend en 
collecterend geld dient op te halen 
voor de renovatie van de torens van de 
‘Slevrouw’, de Onze Lieve Vrouwekerk. 

VAN SJARITEIT TOT WERKPLEIN 

Naar aanleiding van het vijftig jarig 
bestaan van de Algemene Bijstandswet 
verschijnt het boek “Sociale Zaken 
Maastricht”, een halve eeuw zorg, 
bijstand en werk. Het boek, een 
uitgave van de Stichting Historische 
Reeks Maastricht, is geschreven door 
Paul Notten en Toon Jenniskens.

BURGEMEESTER HOES 
OPENT VAKBEURS 

STAINLESS STEEL WORLD 

Burgemeester Hoes opent in het 
MECC  de vakbeurs Stainless Steel 
World. Een belangrijke beurs voor de 
stad want beurs en bijbehorend 
congres trekken zo’n vijfduizend  
gasten (exposanten en bezoekers) 
vanuit de hele wereld. Velen van hen 
verblijven meerdere dagen in de stad.   

STATION MAASTRICHT NOORD 
IN GEBRUIK 

Het nieuwe treinstation Maastricht 
Noord wordt in gebruik genomen. 
Vanaf het station kunnen reizigers 
twee maal per uur met de trein naar 
Maastricht Centraal en Randwyck en 
naar Heerlen en Kerkrade Centrum. 
Bij het station ligt een groot parkeer-
terrein, zodat bezoekers aan de stad 
niet met de auto naar het centrum 
hoeven. Elk kwartier vertrekt een 
pendelbus vanaf het station naar de 
Markt.

‘GEKLEURD OP STAP’ 
VASTELAOVENDSLEEDJE 

“Gekleurd op stap”, geschreven door 
debutant Leon Aarts en uitgevoerd 
door Roger Villevoye, wordt in de 
Platte Zaol gekozen tot het nieuwe 
vastelaovendsleedsje. Het liedje wordt 
gekozen uit zeven, door een commissie 
vooraf geselecteerde, nummers. 

GEMEENTE KAPT MONUMENTALE 
BOMEN OP DE BEGRAAFPLAATS 

AAN DE TONGERSEWEG

De gemeente laat twee beeldbepalende 
monumentale rode beuken op de 
begraafplaats aan de Tongerseweg 
kappen. De in 1910 geplante bomen 
zijn aangetast door de reuzenzwam, 
een schimmel waardoor de wortels 
van de bomen worden beschadigd 
en afsterven. Hierdoor neemt het 
risico van het omvallen van de bomen 
snel toe. Nu een onderzoek heeft 
uitgewezen dat de bomen niet meer 
gered kunnen worden, is besloten de 
bomen zo snel mogelijk te kappen.

“Gekleurd op Stap”, het liedje van Carnaval 2014 
gezongen door Roger Villevoye en muziek van 
Leon Aarts

In een volle en warme Maastricht Music Hall vond de 11e editie plaats van ’t Wiecker Tribbenaol
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Fietsverlichting Flashmob bij het NS station tijdens de campagne “Fietsverlichting laat je zien”

Opera Zuid poseert voor hun nieuwste productie Carmen van Bizet. Dit keer niet in klassieke stijl, maar flower power
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PRESENTATIE MICHELINGIDS 
NEDERLAND 2014 

Michael Ellis, directeur van de Mi-
chelingids, presenteert in het Theater 
aan het Vrijthof de Michelingids 
Nederland 2014. Voor de restaurants 
in de eigen stad komen er geen sterren 
bij en gaan er ook geen sterren af.

VEERTIG  PANDEN GESLOTEN 
VANWEGE AANTREFFEN DRUGS 

De gemeente heeft in 2013 tot en 
met september 40  panden  gesloten 
vanwege het aantreffen van drugs. 
Daarnaast zijn acht waarschuwingen 
uitgedeeld en drie dwangsommen op-
gelegd. In 2012 zijn in totaal 43 panden 
gesloten, waarvan één coffeeshop. 

AWARD VOOR MAASTRICHTS 
KWEEKVLEES 

Mark Post, hoogleraar aan de Univer-
siteit Maastricht, ontvangt de World 
Technology Award tijdens het World 
Technology Awards gala in New York. 
Mark Post is de uitvinder van het 

kweekvlees. Hij produceerde het vlees 
in het laboratorium en presenteerde 
in de zomer van 2013 de eerste kweek-
vleeshamburger ter wereld. Hij kreeg 
daar veel internationale  reacties op.

IN DE KARKOL 
BESTE CAFÉ VAN LIMBURG 

Café In de Karkol in de Stokstraat 
eindigt op een vijfde plek in de jaar-
lijkse Café Top 100 van horecavakblad 
Misset Horeca en mag zich hiermee het 
beste café van Limburg noemen. Café 
In den Ouden Vogelstruys en café De 
Poshoorn eindigen eveneens in de Top 
100. Sjinkerijj De Bóbbel, beste café van 
het land in 2011, ontbreekt in de rang-
lijst omdat een winnaar drie jaar lang 
niet mag deelnemen aan de verkiezing.

KRONINGSSCHILDERIJ 
MAASTRICHT BRENGT 

9.000 EURO OP 

Het op 30 april (Kroningsdag) in op-
dracht van de Vereniging Ondernemers 
Centrum Maastricht vervaardigde 
kroningsschilderij wordt tijdens een 

veiling op Château Maestricht geveild 
voor 9.000 euro. De opbrengst van het 
185 x 135 cm grote doek, door kunst-
schilder Guy Olivier samen met een 
aantal kinderen, gaat geheel naar het 
goede doel.  

NIEUWE DIRIGENT 
WIEKER FANFARE 

Tim Verstegen wordt benoemd tot 
de nieuwe dirigent van de Wieker 
Fanfare Sint Franciscus. Hij volgt 
Ralf Jacobs op, die in het voorjaar na 
17,5 jaar trouwe dienst afscheid heeft 
genomen. De 22-jarige dirigent heeft 
ervaring opgedaan bij onder andere 
het Nederlands Studenten Orkest en 
het Nationaal Jeugd Orkest. 

GRAND-CAFÉ AU MOUTON BLANC 
SLUIT EEUWFEEST AF MET 

ONTHULLING UITHANGBORD 

Met het onthullen van een nieuw 
uithangbord herdenkt Grand-Café 
Au Mouton Blanc dat op 26 november 
1913 het pand op de Kersenmarkt een 
horecagelegenheid werd. 

Ter viering van het 100 jarig jubileum van 
café Au Mouton Blanc serveert Hans van Wolde 
zijn alom gewaardeerde lamsvlees

Presentatie van de Michelingids in het Theater aan het Vrijthof. 
Nederland telt nu 105 sterrenrestaurants
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Uitvoering door het COC Noordoost Brabant van het lied “Oh de Liefde” in een volle Bonbonnière tijdens het Nationaal Songfestival

Optredens van de Popronde werden afgerond met een Afterparty in de Muziekgieterij
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Kerstmannenloop voor het Leger des Heils en de Voedselbank

DECEMBER
2013

J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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GLAZEN HUIS IN WYCK 

De Ruiterij in Wyck is tijdens Magisch Maastricht omgeto-
verd tot Gastvrij Wyck. Op het plein zijn een kerstmarkt, 
een winterterras en het ‘Glazen Huis van Wyck’ te vinden. 
Maastricht FM verzorgt vanaf 7 december tot en met 23 
december elk weekend live radio-uitzendingen vanaf de 
Ruiterij. Bezoekers kunnen tegen betaling verzoeknummers 
aanvragen en de opbrengt komt geheel ten goede aan 
Serious Request, de jaarlijkse inzamelingsactie voor het 
Rode Kruis van radiozender 3FM.

ADVIES ADVOCAAT-GENERAAL: 
BUITENLANDERS WEREN UIT COFFEESHOPS 

NIET IN STRIJD MET DE WET 

Het weren van buitenlanders uit coffeeshops is niet in 
strijd met de Grondwet en het internationale recht, zo 
schrijft de Advocaat-Generaal in een advies aan de Raad 
van State. Ook de regel dat coffeeshops alleen nog maar 
softdrugs mogen verkopen aan leden is wettelijk toegestaan. 

Het advies is opgesteld op verzoek van de Raad van State 
omdat eerdere uitspraken over het zogeheten ingezetenen-
criterium en beslotenclub-criterium elkaar tegenspraken. 
De gemeente heeft diverse coffeeshops tijdelijk gesloten 
vanwege het verkopen van drugs aan buitenlanders, met 
meerdere rechtszaken met uiteenlopende  uitspraken tot 
gevolg. De Advocaat-Generaal concludeert dat de bestrijding 
van drugstoerisme en niet zozeer de bestrijding van 
concrete overlast als gevolg van coffeeshopbezoek het 
ingezetenencriterium rechtvaardigt. Het advies is niet 
bindend. Inmiddels geldt het besloten clubcriterium, de 
zogeheten wietpas voor leden, sinds 2013 niet meer.

KLEUREN GEVEN HOOGTE PARKEERTARIEVEN AAN

Met vijf kleuren gaat de gemeente de nieuwe structuur 
voor parkeertarieven onder de aandacht brengen van 
stadsbezoekers. Aan de kleur kunnen ze aflezen waar 
de dure plekken zijn en waar de auto goedkoper gestald 
kan worden. Rood staat voor duur, blauw en groen voor 
goedkoop. 

De Ruiterij in Wijck is omgedoopt tot Gastvrij Wijck. Op het plein staat het Glazen Huis van Wijck
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MAASTRICHTSE MUSICAL ‘DAT IS DE SAJS’ 

Ruim tweehonderd toneelspelers en muzikanten staan 
gedurende drie dagen in het MECC op de planken met 
de musical ‘Dat is de Sajs’. Het is een musical over de 
Maastrichtse historie van met name de jaren ’50 en ’60 
van de vorige eeuw. Het stuk bestaat uit drie delen, die 
allemaal een bepaalde periode uit het stadse verleden 
vertellen. Zo komen aan de orde het ontstaan van het 
Mooswief op de Markt, de viering van Petit Paris op het 
Amorsplein en de pronkzitting van de Tempeleers.

BURGERINITIATIEF TEGEN TRAM 
OP DE WILHELMINABRUG 

Het comité Op het Goede Spoor biedt op het stadhuis 
enkele honderden handtekeningen van tegenstanders van 
het tracé voor de tramverbinding Maastricht-Hasselt aan  
de gemeenteraad. Het burgerinitiatief vindt dat een tram 
op de Wilhelminabrug onveilig is en pleit voor de bestaan-
de spoorbrug. Dat is volgens het comité goedkoper en 
veiliger. De Limburgse afdeling van reizigersvereniging 
Rover daarentegen laat weten  positief te staan tegenover 
de uitvoering van de tramverbinding tussen Hasselt en 
Maastricht. Weliswaar had Rover liever gezien dat de 
tram op de Markt zou stoppen in plaats van op de Maas-
boulevard maar de reizigersvereniging schikt zich in het 
voorliggende plan. 

TRAINER MVV STOPT PER DIRECT 
NA GEWELD EN BEDREIGINGEN 

Na amper een half jaar in dienst te zijn geweest van MVV 
stopt Tini Ruijs per direct als trainer van MVV. Dit vanwege 
fysiek geweld en bedreigingen door MVV hooligans na een 
nederlaag in de KNVB-bekerwedstrijd tegen amateurclub 
Cuijk. De hooligans gaven de trainer en stewards klappen 
en lieten daarna weten dat de trainer zijn leven niet meer 
zeker zou zijn indien hij zou aanblijven als coach. Met 
Ruijs vertrekt ook assistent-trainer Cookie Voorn.

KRITIEK OP HOGERE PARKEERTARIEVEN 

Ondernemers in de binnenstad hebben kritiek op het 
nieuwe voorstel van het stadsbestuur voor parkeren in het 
centrum. In het voorstel worden de tarieven voor parkeren 
in de centrumgarages fors verhoogd. Ook in de gemeente-
lijke politiek valt het  voorstel niet overal even goed; CDA, 
SPM en VVD willen het voorstel van tafel halen. 

NIEUW MAASTRICHTS MEDICIJN REMT KANKERGROEI 

Onderzoekers van de Universiteit Maastricht denken een 
medicijn te hebben ontwikkeld dat de groei van kanker 
remt. Het middel, dat de tumor bestrijdt door de kanker-
cellen te verzuren, zou binnen enkele jaren beschikbaar 
moeten zijn voor patiënten.

Ruim tweehonderd toneelspelers en muzikanten staan met de musical 
“Dat is de Sajs” op de planken

Bloemen voor de trainer van MVV Tini Ruijs na supportersgeweld 
bij duel JVC Cuijk
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WINNEND ONTWERP MARIAMANTEL BEKEND 

Claire-Marie Buffet maakt het winnende ontwerp voor 
de nieuwe mantel van de Sterre der Zee. De Franse uit-
wisselingsstudente van de Academie Beeldende Kunsten 
heeft een blauwe mantel ontworpen waarin met laser fijne 
patronen zijn uitgesneden, waardoor de goudkleurige 
onderlaag zichtbaar wordt. De jury, bestaande uit onder 
meer pastoor Fons Kurris, Theo Bovens en modegrootheden 
Alexander van Slobbe en Kiki Niesten heeft een keuze 
gemaakt uit drie ontwerpen. De Sterre der Zee krijgt een 
nieuwe mantel omdat het beeld volgend jaar zeshonderd 
jaar bestaat. De wedstrijd is een initiatief van de broeder-
schap, het dragersgilde en het kerkbestuur. 

DRIE MAASTRICHTSE COFFEESHOPS BLIJVEN DICHT

Coffeeshop Smokey mag per 5 december weer open na zes 
maanden gesloten te zijn geweest, maar de coffeeshop 
blijft dicht. Net als Easy Going en Cool Running blijft de 
shop gesloten tot een uitspraak van de Raad van State in 
het voorjaar van 2014. De gemeente laat weten dat alle 
coffeeshops weer open mogen. Van de veertien zijn er 
sinds september weer elf open. De andere drie willen eerst 
weten wat de Raad van State bepaalt over het discrimine-
ren van buitenlanders, die van burgemeester Onno Hoes 
de coffeeshops niet in mogen. Wegens overtreding van dit 
verbod sloot Hoes dertien  van de veertien shops in mei en 
juni 2013 voor drie maanden.

PAARDENGRAF BORGHAREN STAMT UIT 1794 

Uit archeologisch onderzoek door Archeodienst en de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat het in 
de zomer van 2010 in Borgharen gevonden paardengraf 
uit 1794  stamt en niet, zoals eerder werd gedacht, uit de 
Tachtigjarige Oorlog. De 65 paarden zijn bij een veldslag om 
het leven gekomen tijdens een belegering van Maastricht 
door troepen van Napoleon. Bij gelegenheid van de 
presentatie van het onderzoek onthult wethouder Gerdo 
van Grootheest in Kasteelhoeve Hartelstein een vitrine 
met een van de gevonden paardenskeletten.

HOTELBELEID PAKT GOED UIT 

Uit een onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt 
dat het terughoudende hotelbeleid in Maastricht werkt. 
Ondanks de economische crisis is de bezetting van hotel-
kamers de afgelopen jaren gelijk gebleven. Ook is de 
opbrengst per kamer minder gedaald dan in andere steden. 
Sinds 2009 zijn nieuwe hotels alleen maar welkom in de 
stad als ze leiden tot meer variatie in het aanbod. Daardoor 
is het aantal hotelkamers minder hard gegroeid  dan 
landelijk. De onderzoekers adviseren om ook de komende 
jaren terughoudend te blijven. In de stad is nog wel ruimte 
voor budgetkamers en voor een luxe vijfsterrenhotel.

De nieuwe mantel van de Sterre der Zee is een ontwerp van 
Claire-Marie Buffet uit Bordeaux

Een van de 65 skeletten van het paardengraf in Borgharen krijgt een 
definitieve plek in kasteelhoeve Hartelstein in Itteren
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MONUMENT VOOR SJENG TANS IN 
DE MAAK 

Naar aanleiding van het veertigjarig 
bestaan van de Universiteit Maastricht 
op 9 januari 2016 wil een onafhan-
kelijke commissie een standbeeld 
oprichten voor Sjeng Tans, oprichter 
van de Universiteit Maastricht. De 
zogeheten Commissie Tans 2016 is 
gestart met fondsenwerving en heeft 
beeldend kunstenaar Caius Spronken 
benaderd om plannen voor een mo-
nument te ontwikkelen. De gemeente 
en de universiteit ondersteunen het 
initiatief en zeggen een bijdrage toe 
van respectievelijk 25.000 en 20.000 
euro. In het voorjaar van 2014 wordt 
bekeken of de fondsenwerving vol-
doende geld heeft opgebracht. 

PARKEERKAARTJE VERDWIJNT 

Het parkeerkaartje bij de betaal-
automaten voor het straatparkeren 
verdwijnt rond 1 januari 2015. Het 
stadsbestuur wil tegen die tijd het 
kentekenparkeren invoeren, waarbij de 
automobilist bij de parkeerautomaat 

zijn kenteken intoetst. Controleurs 
kunnen vervolgens met een scan-
apparaat zien voor welke kentekens 
in de straat betaald is. 
De parkeerautomaten zijn recent ver-
vangen door moderne automaten die 
geschikt zijn voor het kentekenpar-
keren. De nieuwe automaten zijn ook 
meertalig en er kan met een pinpas 
worden betaald.

SJUDDELE OPPE VRIETHOF 
GEWEIGERD 

Het college van B en W besluit op 
advies van de Programmaraad Evene-
menten om het scholierenevenement 
‘Sjuddele oppe Vriethof’ niet op te 
nemen in het Jaarprogramma Evene-
menten 2014. Volgens de  raad is het 
evenement, dat plaatsvindt op een 
afgesloten gedeelte van het Vrijthof, 
in strijd met het open karakter van 
carnaval in de stad. Vanwege het 
besluit zegt Mocon Events, de orga-
nisator van ‘Sjuddele oppe Vriethof, 
naar de rechter te zullen stappen.  

GEMEENTE LANCEERT 
EIGENKRACHTWIJZER 

De gemeente opent een digitaal 
loket waar burgers antwoorden 
kunnen vinden op allerlei vragen 
op het gebied van zorg en welzijn. 
Het internet-programma, genaamd  
EigenKrachtWijzer, is een landelijk 
systeem waarmee meerdere gemeen-
ten werken. De EigenKrachtWijzer 
past binnen het gedachtegoed van 
het WMO-beleid dat eigen kracht en 
eigen verantwoordelijkheid meer en 
meer benadrukt. 

ACT YOUR AGE FESTIVAL 

De stad is gedurende een aantal 
dagen de locatie van het internatio-
nale Act Your Age festival. Dit festival 
staat geheel in het teken van de kunst 
van het ouder worden. Doel is om 
door middel van dans, de mening 
over ouderdom te veranderen. Dan-
sers van tussen de 16 en 88 jaar oud 
geven diverse dansvoorstellingen. 
Ook worden er workshops en lezin-
gen gegeven.

Tijdens een driedaags festival in de kerstvakantie 
is de Muziekgieterij van en voor jongeren

Minckelers met vlam Laurens ten Dam signeert zijn boek
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Jumping Indoor Maastricht, juniorendag

Kinderactiviteiten in het Museum aan het Vrijthof in het kader van Magisch Maastricht
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ZESTIGJARIGE MAASTRICHTSE VERKENNERSBAND

In 2013 bestond de Maastrichtse Verkennersband (MVB) 
zestig jaar en dit werd op diverse momenten samen gevierd. 
Het muzikale hoogtepunt vormde het Wereld Muziek 
Concours in juli 2013 waar de MVB deelnam aan de Mars-
wedstrijden en goud werd behaald. Ook het jubileumconcert 
in december 2013 met muziek en beelden van de afgelopen 
zestig jaar was een memorabel moment. Tijdens dit 
concert kreeg Ellen Poolen uit handen van de beschermheer 
Theo Bovens een beeldje uitgereikt voor haar 25-jarig 
lidmaatschap. Ondanks dat de MVB een bloeiende 
jongerenmuziekvereniging is, blijft de onzekerheid van 
de huisvesting als een zwaard van Damocles boven de 
vereniging hangen. De MVB maakt al meer dan een halve 
eeuw gebruik van het oude patronaatsgebouw achter de 
Sint Lambertuskerk. De afgelopen zestig jaar hebben 
heel veel jeugdigen hun eerste muzikale stappen gezet 
bij de Verkennersband. Gelukkig vinden op dit moment 
tegen alle maatschappelijke ontwikkelingen in nog 
steeds zeer veel jongeren de weg naar de Maastrichtse 
Verkennersband. Alleen hierdoor kan de voor Maastricht 
unieke muziekvereniging ook in de toekomst blijven 
voortbestaan. De Maastrichtse Verkennersband bestaat 
uit een jeugdorkest “Jong MVB” voor 8 t/m 14 jarigen en 
de “Show- and Marchingband MVB” vanaf 15 jaar. Het 
is dan ook de muziek die in het verenigingsgebouw de 
toon zet.

‘T GLAZEBENEFIET HOES OVERTREFT 
ALLE VERWACHTINGEN 

De actie ‘t Glazebenefiet Hoes op de Markt overtreft alle 
verwachtingen. Het Maastrichtse equivalent van Serious 
Request brengt ruim 26.000 euro op. De opbrengst is flink 
hoger dan de 10.000 euro waar de organisatie op hoopte. 
De opbrengst is bestemd voor voedselpakketten voor 200 
huishoudens die bij de voedselbank op de wachtlijst staan 
en niet voor pakketten in aanmerking komen. Van het 
ingezamelde geld worden zogenoemde ‘Mestreech doeze’ 
samengesteld. Met de inhoud van deze doos kan een 
‘kerstwaardige’ maaltijd voor vier personen worden bereid.

KERKEN VREZEN PARKEERVERHOGING 

De Sint Servaasbasiliek, de Sint Janskerk en de Sterre der 
Zee vrezen dat het kerkbezoek gaat teruglopen door de 
verhoging van de parkeertarieven in het stadscentrum, 
omdat veel ouderen die slecht ter been zijn met de auto 
naar de kerk komen en de auto in het centrum parkeren. 
Wethouder Albert Nuss spreekt van een lastige situatie en 
het enige nieuwe aspect in de hele parkeerdiscussie. Hij 
zegt op zoek te gaan naar een oplossing maar dat dit niet 
eenvoudig zal worden.

 

Maastrichtse Verkennersband viert dit jaar haar zestig jarig jubileum Enkele leden van de Maastrichtse Verkennersband worden tijdens 
het jubileumconcert door Gouverneur Bovens in het zonnetje gezet
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Jaarlijkse fakkeltocht van Amnesty International

Winnaars van de Swim-meet worden gehuldigd door oud Olympisch kampioene Ada Kok
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WAT WAS ER NOG MEER....

KRUISDONK KRIJGT ANDERHALVE 
TON VOOR RESTAURATIE

 In het kader van de regeling voor 
historische buitenplaatsen verstrekt 
de provincie 150.000 euro subsidie 
aan landgoed Kruisdonk voor de 
restauratie van de buitenplaats en 
het omliggende gebied. Het project 
Kruisdonk behoort tot de ontwik-
keling van de Landgoederenzone 
Maastricht, waar ook de wandel- en 
fietsstructuur op aansluit.

GEUSSELTBAD TREKT MINDER 
BEZOEKERS DAN VOORZIEN 

Het in april geopende Geusseltbad 
haalt tot nu toe niet het voorziene 
aantal bezoekers. Het zwembad telt 
gemiddeld per maand 26.200 bezoe-
kers, ruim duizend bezoekers minder 
dan gepland. Door het tegenvallende 
bezoekersresultaat loopt het voorziene 
exploitatietekort van 400.000 euro 
per jaar op met bijna 80.000 euro. 

TRUZE LODDER VOORZITTER 
RAAD VAN TOEZICHT UM 

Minister Jet Bussemaker van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap benoemt 
Truze Lodder tot voorzitter van de 
raad van toezicht van de Universiteit 
Maastricht. De benoeming gaat in 
per 1 januari 2014 en loopt tot en met 
30 november 2015. Truze Lodder is 
sinds 1 december 2007 lid van de raad 
van toezicht.  Huidig voorzitter Ad 
Veenhof, sinds 1 januari 2006 deel 
uitmakend van de raad van toezicht, 
verlaat de raad na twee termijnen per 
31 december 2013. 

PREHISTORISCHE SNUIT VAN 
ZAAGVIS GEVONDEN IN ENCI 

In de ENCI groeve wordt een fossiel 
gevonden van een miljoenen jaren 
oude zaagvis. Het fossiel, de eerste in 
zijn soort ooit gevonden, zou volgens 
eerste testen 66 miljoen jaar oud  zijn. 
Volgens een woordvoerder van het 
Natuur Historisch Museum gaat het 
om een ontdekking van internationale 
allure.

KERSTMANNENLOOP 

De jaarlijkse kerstmannenloop telt 
zo’n vijfhonderd  deelnemers. Zij 
rennen op 19 december een 4,5 kilo-
meter lang parcours door de voor de 
feestdagen speciaal verlichte straten 
in de binnenstad. Per deelnemer gaat 
1 euro naar twee lokale goede doelen: 
Het Leger des Heils en de Voedselbank. 

 SLOOP HOTEL DEN OSSEKOP 

De gemeente sloopt het beeldbepalende 
pand van hotel Den Ossekop op de 
kop van de Boschstraat en ook het 
naastgelegen pand, waarin de creatieve 
broedplaats de Mandril is gevestigd. 
De panden, die al enkele jaren gekraakt 
zijn, moeten plaats maken in het kader 
van een voorgenomen opwaardering 
van dit voormalige industriële gebied 
door de gemeente. De twee panden 
van Den Ossekop worden alvast 
gesloopt omdat er sprake is van een 
onveilige situatie.

Ook voormalig nieuwslezeres Sacha de Boer komt 
naar Polare in Maastricht

Rudolph van Veen, de bekende TV-kok, tijdens een 
signeersessie

Burgemeester Onno Hoes komt in opspraak wegens 
een kus-affaire
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Optreden van deelnemers van Hollands got Talent tijdens Cultuurprogramma Magisch Maastricht

A-mee-zing-mob met Suzan Seegers in het centrum van Maastricht
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FORSE TOENAME BEZOEK 
AAN BONNEFANTENMUSEUM 

DANKZIJ RUSSISCHE MEESTERS

Het Bonnefantenmuseum trekt in 
2013 135.000 bezoekers, aanzienlijk 
meer dan in 2012 toen 102.000 mensen 
het museum bezochten. Met name de 
tentoonstelling ‘De Grote Verandering. 
Revoluties in de Russische schilder-
kunst 1895 - 1917’, georganiseerd in 
het kader van het Nederland-Rusland-
jaar, trok veel bekijks. Te zien was een 
collectie van bijna 90 schilderijen 
afkomstig uit met name het Tretjakov 
Museum in Moskou en het Russisch 
Staatsmuseum in Sint-Petersburg.

CLUSTEREN ONDERWIJS 
GOEDKOPER 

Uit een financiële doorrekening, die 
onderwijskoepel LVO Maastricht heeft 
laten maken, blijkt dat het clusteren 
van niveaus in het stedelijk voortgezet 
onderwijs twee miljoen euro oplevert, 
terwijl het opzetten van twee brede 
scholengemeenschappen twee ton 
extra kost.

GEEN PAPIEREN ROMPSLOMP 
MEER VOOR KLEINE 

BOUWWERKEN 

De gemeentelijke Welstandscommissie 
start met het hanteren van een aantal 
vuistregels voor burgers met plannen 
voor relatief kleine bouwwerken, zoals 
een overkapping, een erfafscheiding 
en een dakkapel. Burgers kunnen op 
de website van de gemeente nagaan 
of de door hen geplande bouwwerken 
voldoen aan de vuistregels. Zo ja, dan 
is een bouwvergunning beschikbaar 
digitaal of bij de balie.

  ONDER ARMOEDEGRENS 

Uit cijfers van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau blijkt dat in 2014 in Maas-
tricht 8,2 procent van de huishoudens 
onder de armoedegrens leeft. 
Het landelijke gemiddelde bedraagt 
6,6 procent. 

TOM DUMOULIN LIMBURGS 
SPORTMAN VAN HET JAAR

Wielrenner Tom Dumoulin wordt 
Limburgs sportman van het jaar.  
Dumoulin heeft de titel vooral te 
danken  aan zijn ijzersterke debuut 
in de Tour de France van 2013. 

Kleine Kerstparade Bijenkorf door de binnenstadKerstdrukte in de Grote Staat
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Overtollige kerstpakketten worden verdeeld onder de klanten van de Voedselbank

Levende kerststal op het Onze Lieve Vrouweplein
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Oldtimer evenement  InterClassics & TopMobiel in het MECC

JANUARI
2014

J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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JUBILEREND ZWEIT VEUR LEID VAN START 
MET RUIM 1100 DEELNEMERS 

Burgemeester Onno Hoes en voorzitter Eric Rosier geven 
op 4 januari op de Markt het startschot voor de twintigste 
editie van Zweit veur Leid. Voorafgaand aan het start-
schot wandelen de ruim 1100 deelnemers, vergezeld 
door Garderizzjemint de Kachelpiepers, in optocht van 
het Vrijthof naar de Markt. Goede doelen, waarvoor geld 
wordt ingezameld, zijn Wigwamvakanties, Nooit meer 
Pijn, Overgewicht Buitenspel en Hart voor de Wijk. 
De opbrengst bedraagt 64.616 euro.

KRITIEK OP TRAM HASSELT-MAASTRICHT 

De Commissie voor de Milieueffectrapportage (Mer) is 
kritisch over de geplande aanleg van een tramverbinding 
tussen Hasselt en Maastricht. De commissie acht nut 
en noodzaak van de aanleg onvoldoende onderbouwd. 
Bovendien wordt in de plannen niet aangegeven hoe 
voelbare trillingen in woningen bij nachtelijke ritten 

voldoende tegengegaan kunnen worden. Daarnaast is 
het verwachte geluidsniveau dat de trams gaan veroor-
zaken hinderlijk, stelt de commissie. Het rapport van de 
Mer-commissie is opgesteld in opdracht van de gemeente 
en is onderdeel van de bestemmingsplanprocedure. 
In een reactie noemt het college van burgemeester en 
wethouders de tramlijn cruciaal voor de stad en onont-
beerlijk voor de samenwerking met de Euregio. Daarnaast 
zegt wethouder Gerdo van Grootheest (ruimtelijke 
ordening) zich groen en geel te ergeren aan het feit dat in 
de voorbereidingen voor de aanleg van de sneltram alle 
onderzoeken en procedures twee keer moeten worden 
doorlopen: één keer aan de Belgische zijde van de grens 
en vervolgens aan de Nederlandse kant. Hij vindt het 
verbijsterend dat de Mer-commissie conclusies trekt 
over het hele project, terwijl ze slechts de wettelijke taak 
heeft te kijken naar de 5 kilometer van het tramtracé op 
Nederlandse bodem. Ook staan, volgens de wethouder, 
met de komst van een tramhalte aan de Boschstraat 
investeerders en ondernemers in de rij voor een plek in 
het Eiffelgebouw in stadswijk Belvédère. 

Zweit veur Leid 2014 haalt € 64.616,- op voor het goede doel
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DRIEKONINGENSTOET DOOR HET 
STOKSTRAATKWARTIER 

De Basiliek van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee organiseert, 
onderhand traditiegetrouw, de “Driekoningenstoet” waarbij 
de Drie Wijzen uit het Oosten door de straten van het 
Stokstraatkwartier de ster volgen op zoek naar het pasgeboren 
Kerstkind. Jaarlijks lopen meer mensen mee met de stoet en 
staan meer toeschouwers langs de kant.

OP TWEE NA ALLE STEMBUREAUS 
ROLSTOELTOEGANKELIJK 

In 61 van de 63 oftewel in 97 procent van de stembureaus 
kunnen mensen met een rolstoel naar binnen. Daarmee 
voldoet de gemeente ruimschoots aan de wettelijke norm van 
25 procent. Volgens burgemeester Hoes loopt de gemeente 
voor op de meeste andere gemeenten. Het streven is om 
alle stembureaus in de stad rolstoeltoegankelijk te maken. 

EIGEN DORPSVLAG ITTEREN 

Itteren krijgt een eigen dorpsvlag. Blikvanger in de vlag is 
het bootje van het monument voor de overstromingen in 
de verleden jaren. Op verzoek van de dorpsraad van Itteren 
heeft dorpsgenoot Gert-Jan Krabbendam drie ontwerpen 
gemaakt, waarin de historie en de toekomst van het dorp 
zijn verwerkt. Hieruit hebben de inwoners via een digitale 
stem het ontwerp met het bootje als dorpsvlag gekozen. 

GEEN ‘SJUDDELE OPPE VRIETHOF’ 

Carnavalsevenement ‘Sjuddele oppe Vriethof’ gaat definitief 
niet door nu organisator Mocon Showevents besluit af te 
zien van een aangekondigd kort geding. Volgens Mocon 
weegt een eventuele overwinning bij de rechter niet op 
tegen de gevolgen. De uitspraak in kort geding zou te kort 
voor het evenement komen, waardoor niet de beoogde 
kwaliteit geboden kan worden. 

VERSNELDE SANERING TUINWIJK TRICHTERVELD 

Woningcorporatie Maasvallei versnelt de sanering van de 
tuinwijk Trichterveld. De oorspronkelijke opzet is finan-
cieel en sociaal niet langer haalbaar. In deze opzet konden  
zittende bewoners zelf het moment bepalen waarop hun 
huis afgebroken en in een moderne versie herbouwd zou 
worden. Van de 213 woningen zijn er momenteel pas 38 
gesloopt en herbouwd.

SCHOOLZWEMMEN TERUG 

Het schoolzwemmen komt terug. Het stadsbestuur werkt 
aan een plan om meer kinderen aan een zwemdiploma 
te helpen. Niet tijdens de lesuren op de basisschool maar 
na schooltijd en tegen gereduceerde kosten. Het school-
zwemmen wordt alleen ingevoerd in  achterstandswijken 
omdat daar de meeste kinderen geen zwemdiploma hebben, 
onder meer vanwege de financiële situatie van de ouders. 

Traditionele Driekoningen tocht door de binnenstad VW Kevertreffen in het MECC
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INTEGRITEITSBELEID GEMEENTE REDELIJK OP ORDE 

De Rekenkamer Maastricht concludeert in een rapport dat 
het integriteitsbeleid van de gemeente redelijk op orde is. 
Onderzocht zijn het integriteitsbeleid zelf en de uitvoering 
ervan. De integriteit van bestuurders, gemeenteraadsleden 
en ambtenaren is niet onderzocht. Aanbevolen wordt om 
op korte termijn onderzoek te doen naar de feitelijke stand 
van zaken inzake integriteit en integriteitsbeleving binnen 
de ambtelijke organisatie. Ook zou de gemeente meer moeten 
investeren in trainingen voor leidinggevenden binnen het 
ambtelijk apparaat. Burgemeester Onno Hoes laat in dit 
kader weten dat alle leden van de gemeenteraad, vrijwillig 
een integriteitstoets zouden moeten ondergaan. Volgens 
de burgemeester, onder wie het integriteitsbeleid valt, gaat 
van een algemene deelname aan een integriteitstoets een 
voorbeeldwerking uit en kan het raadsleden weerbaarder 
maken in integriteitskwesties.

ROEJ TUUT AANZIENLIJK GOEDKOPER 

De rood-witte restzak of Roej Tuut wordt aanzienlijk in prijs 
verlaagd. Van 1,24 euro naar 71 eurocent. De prijsdaling is 
volgens de gemeente mogelijk omdat over de jaren 2010 en 
2011 een batig saldo resteert binnen de afvalbegroting. De 
prijs van de restzak staat los van de afvalstoffenheffing. 
Die stijgt in 2014 van ruim 241 naar bijna 260 euro per 
jaar. Alles bij elkaar betekent dat voor een gemiddeld 
gezin een lastenverhoging van enkele euro’s. 

MAASTRICHT BIJ BESTE STEDENTRIPS VAN EUROPA

Tijdens de Vakantiebeurs in Utrecht presenteert beoor-
delings website Zoover een lijst van de beste Europese 
stedentrips. Maastricht staat op de achtste plek en wordt 
vooral geroemd om de sfeer. Het is voor de eerste keer dat 
een Nederlandse stad in de top 10 staat. De Poolse stad 
Krakau voert de lijst aan. Sevilla in Spanje is tweede en 
op een derde plek staat het Italiaanse Venetië. De lijst is 
gebaseerd op zo’n 30.000 beoordelingen van steden in 
Europa, waarbij wordt gekeken naar onder meer cultuur, 
omgeving, sfeer en kwaliteit van hotels.

GEMEENTERAAD TEGEN PLANNEN LVO 

Negen van de elf partijen in de gemeenteraad zijn tegen 
de plannen van onderwijskoepel LVO om onderwijstypes 
te clusteren. CDA, GroenLinks, PVM, SBM, MV, SP en 
LPM steunen een voorstel van PvdA en Seniorenpartij om 
het LVO te bewegen tot een onderzoek naar twee brede 
scholengemeenschappen in Maastricht met bij voorkeur 
een maximale fietsafstand van twintig minuten. D66 en 
VVD stemmen tegen de motie, omdat de gemeente volgens 
hen niet over onderwijsplannen van het LVO gaat.

Vakantiebeurs voor bijzondere reizenDe rekenkamer reikt het integriteitrapport over het functioneren van de 
gemeente Maastricht uit aan Burgemeester Hoes
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VIERING 38STE DIES NATALIS UM 
IN TEKEN VAN AFSCHEID 

ANDRÉ POSTEMA 

De viering van de 38ste Dies Natalis 
van de Universiteit Maastricht op 10 
januari in het MECC staat in het teken 
van het afscheid van André Postema. 
Deze neemt afscheid na twee termijnen 
vice-voorzitter van het College van
Bestuur te zijn geweest. Postema 
houdt een rede met als titel ‘Maas-
tricht University: a love story’. Naast 
het afscheid van Postema worden vijf 
eredoctoraten uitgereikt. Tijdens de 
diesviering vindt, welhaast traditie-
getrouw, een demonstratie plaats van 
de Anti Dierproeven Coalitie. 

GROTE REGIONALE 
ZORGKOEPEL ENVIDA 

De regionale zorgaanbieders Vivre 
en GroenkruisDomicura gaan per 1 
januari 2014 op in één organisatie, 
Envida geheten. Vivre telt 2100 me-
dewerkers, 800 vrijwilligers en 1500 
bedden in 15 verpleeg- en zorgcentra. 
GroenekruisDomicura heeft 2000 

medewerkers die met 25 wijkteams 
zorg aan huis bieden aan 2500 mensen 
in Maastricht en het Heuvelland. 
Voor klanten verandert er niets. 
Fusiewinst wordt geboekt op het vlak 
van P&O, werkprocessen, computer-
netwerken en balieservice.

MAASTRICHTPRENT 2013 VOOR 
NUSS, PROMPERS EN LOBBEZOO 

De eerste drie exemplaren van de 
Maastrichtprent 2013, een initiatief 
van de Stichting Grafische Ateliers 
Maastricht, worden aangeboden aan 
Bauke Lobbezoo (Avenue2), Louis 
Prompers (Projectbureau A2 Maastricht) 
en wethouder Albert Nuss. Dat heeft 
te maken met het thema van de Maas-
trichtprent 2013: ‘Maastricht van 
buiten naar binnen’. De prent wordt 
aan het einde van ieder jaar gemaakt 
en in januari aangeboden aan een of 
meer bekende Maastrichtenaren. De 
door kunstenares Doortje Gorissen 
in een oplage van tweehonderd stuks 
gemaakte Maastrichtprent is te koop 
via de Stichting Grafische Ateliers 
Maastricht. 

UM HAALT TOPONDERZOEKER 
BINNEN 

De Universiteit Maastricht  stelt 
voor het eerst in haar bestaan een 
universiteitshoogleraar aan. Het 
gaat om Peter Peters, hoogleraar 
nanobiologie en bekend vanwege 
zijn onderzoek naar de bestrijding 
van kanker en tbc. Hij doet onderzoek 
naar de foute ontwikkeling van 
eiwitten in het lichaam, waardoor 
uiteindelijk ziekten als kanker en 
tbc ontstaan. Peters gaat werken 
in een speciaal voor hem ingericht 
laboratorium op de Health Campus, 
waarin miljoenen euro’s zijn 
geïnvesteerd in onder andere drie 
nieuwe microscopen. Volgens een 
woordvoerder van de universiteit  
bewijst de komst van Peters dat 
de investeringen van de UM en 
partners in de Maastricht Health 
Campus, de Chemelot Campus en 
de Greenport Campus een uiterst 
aantrekkelijke omgeving opleveren 
voor wetenschappers zoals Peters.

De 38e Dies Natalis van de Universiteit Maastricht staat in het teken van het afscheid 
van vice-voorzitter André Postema

Met de benoeming van Prof. dr. Peter Peters 
tot hoogleraar Nanobiologie haalt de 
Universiteit Maastricht wereldtop in huis
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HONDERDEN CARDIOLOGEN KIJKEN WERELDWIJD 
NAAR LIVE HARTOPERATIE IN MAASTRICHT 

Honderden cardiologen over de hele wereld kijken live mee 
bij een unieke hartoperatie, die wordt uitgevoerd in het 
UMC. De chirurgische ingreep wordt live doorgezonden 
naar de Amerikaanse stad Orlando, waar op dat moment 
één van de grootste en meest gerenommeerde cardiologische 
symposia ter wereld plaatsvindt. Cardioloog Laurent 
Pison en hartchirurg Mark La Meir zijn de opererende 
chirurgen. Het gaat om een chirurgische ingreep bij het 
zogenaamde boezemfibrilleren. 

BURGEMEESTER HOES MOET PUBLIEKELIJK 
LOBBYEN VOOR GEREGULEERDE WIETTEELT 

De PvdA-fractie in de gemeenteraad vindt dat burgemeester 
Hoes publiekelijk moet lobbyen voor gereguleerde wietteelt 
door gemeenten om de Minister van Veiligheid en Justitie 
er toe te bewegen met gereguleerde wietteelt in te stemmen. 
Volgens de PvdA-fractie voorkomt door de overheid 
gereguleerde wietteelt het thuis telen van wiet en geeft 
het de georganiseerde criminaliteit het nakijken omdat 
de markt verzadigd raakt. Bovendien kan het de veilig-
heid in buurten aanzienlijk verbeteren doordat de politie 
meer tijd heeft voor andere zaken. De PvdA zegt helaas te 
moeten constateren dat het in het publieke debat volstrekt 
onduidelijk is wat het gezamenlijke standpunt is van de 
burgemeester en de gemeenteraad van Maastricht. Dit 

wordt ongewenst geacht in verband met op handen zijnde 
debatten in de Tweede Kamer over het reguleren van de 
wietteelt. 

VEILIGHEID TOPPRIORITEIT GEMEENTE IN 2014 

Het gevoel van veiligheid bij de burgers vergroten heeft in 
2014 de hoogste prioriteit in het gemeentelijk beleid, zo 
zegt burgemeester Onno Hoes in zijn toespraak tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De burgemeester gaat 
een rondje langs alle wijken in de stad maken om te horen 
welke problemen er spelen op het gebied van veiligheid. 
Dat moet uitmonden in een veiligheidsplan. Hij wil zowel 
aangekondigd als onaangekondigd in gesprek gaan met 
de bewoners van alle wijken. De burgemeester wil met 
zoveel mogelijk mensen het gesprek aangaan.

EXPOSITIE OVER VRIJPLAATS HET LANDBOUWBELANG 

Bij boekhandel Polare vindt een expositie plaats van 
fotograaf Bert Janssen. Hij heeft een jaar lang culturele 
vrijplaats het Landbouwbelang met de camera vastgelegd 
en daar een boek van gemaakt. De voormalige graanover-
slag aan de oevers van de Maas is in 2002 gekraakt en 
sindsdien een vrijplaats met onder andere een podium, 
expositieruimtes, ateliers, werkplaatsen, volkskeuken en 
een weggeefwinkel. Bert Janssen noemt het een vliegwiel 
voor experiment, talentontwikkeling, duurzaamheid en 
(jongeren)cultuur. 

Jeugdmiddag in Heer staat in het teken van de wedstrijd “Hier’s Got Talent” Onderwijstoer van Alexander Pechtold, te gast bij de Universiteit Maastricht

109



J A N U A R I  2 0 1 4

AFSCHEIDSCADEAU VOOR OUD-TRAINER MVV 

Een delegatie van MVV-supporters biedt oud-trainer 
Tini Ruijs een boeket bloemen en een dinerbon aan. Een 
grote groep supporters heeft geld bij elkaar gelegd om de 
oud-trainer een attentie aan te bieden nadat deze is opge-
stapt als trainer van MVV na door zogenaamde supporters 
te zijn belaagd tijdens een wedstrijd in Cuijk. Zo leert Tini 
Ruijs ook een ander gezicht van de MVV-aanhang kennen.   

PVM WIL JAARLIJKSE HULDIGING SPORTERS TERUG 

Partij Veilig Maastricht (PVM) wil de Mestreechter 
Sportverkezing nieuw leven inblazen. De PVM denkt dat 
het organiseren van een jaarlijkse avond waarbij alle kam-
pioenen worden gehuldigd een belangrijke katalysator is 
voor sportbeoefening. De Mestreechter Sportverkezing is 
een aantal jaren geleden afgeschaft vanwege geldgebrek.

LVO WIJZIGT PLANNEN SCHOLEN Onderwijskoepel LVO 

Onderwijskoepel LVO komt terug op de eerder aange-
kondigde verhuizing van alle havo-leerlingen naar de 
Eenhoornsingel in 2015. Dit betekent dat de huidige 
leerlingen van de middelbare scholen Sint-Maartenscol-
lege en Porta Mosana niet tussentijds hoeven te verhuizen. 
LVO zegt niet te willen dat de schoolcarrières van leerlingen 
onderbroken worden.

VERKOOP WONINGEN MERGELWEG VOOR RENOVATIE 

Woningcorporatie Servatius gaat twintig woningen aan 
de Mergelweg verkopen om van de opbrengst 66 andere 
woningen in dezelfde straat grondig te kunnen opknappen. 
Huurders van Servatius aan de Mergelweg klagen al jaren 
over achterstallig onderhoud. Hoewel de corporatie zei 
begrip te hebben voor de klachten vroeg zij tegelijkertijd 
de bewoners om enig geduld te hebben. Vanwege de 
financiële situatie van de corporatie als gevolg van het 
campusdebacle moet geschipperd worden met het weinige 
beschikbare geld voor onderhoud van de 11.000 woningen 
van Servatius.

BONNEFANTENCOLLEGE TONGERSEWEG GAAT DICHT 

Onderwijskoepel LVO bericht dat de zeshonderd  leerlingen 
tellende afdeling havo/vwo van het Bonnefanten College 
aan de Tongerseweg gesloten wordt ingaande het schooljaar 
2014-2015. Havo-leerlingen verhuizen naar de Eenhoorn-
singel, vwo-leerlingen gaan naar het Porta Mosana en 
het Sint-Maartenscollege. De locatie aan de Tongerseweg 
gaat dicht vanwege de slechte bouwkundige staat van het 
gebouw en het negatieve exploitatieresultaat. De sluiting, 
waarmee de instelling vier ton per schooljaar bespaart, 
is onderdeel van de schooltypenbundeling van LVO. De 
verschillende onderwijsrichtingen op Bonnefanten College, 
Porta Mosana College en Sint-Maartenscollege worden 
vanaf het schooljaar 2015-2016 geclusterd. 

Het eerste ei van het Mergelland Hoen, gelegd op 1 januari, 
wordt aangeboden aan Ria Oomen

Open dag in het eiffelgebouw, voormalig fabrieksgebouw van de Sphinx. 
Nu het icoon van het project Belvédère
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DAKLOZEN MAASTRICHT NAAR STATENSINGEL 

De gemeente maakt plannen bekend om vanaf 1 mei de 
dag- en nachtopvang voor daklozen en de gebruikers-
ruimte voor verslaafden te bundelen in één pand aan de 
Statensingel. In het gebouw aan de Statensingel zit nu 
nog enkel de nachtopvang. Het pand wordt opgeknapt 
en gaat plaats bieden aan 35 daklozen. De samenvoeging 
van dag- en nachtopvang op één plek is mogelijk omdat 
het aantal gebruikers van de voorzieningen de afgelopen 
jaren is afgenomen. 

RONDLEIDINGEN IN 350-JARIG STADHUIS 

Het stadhuis bestaat in 2014 350 jaar en dat wordt gevierd 
met onder meer gratis rondleidingen. Vanaf januari wor-
den een keer per maand  op zaterdag drie rondleidingen 
verzorgd door een VVV-gids, waarbij bezoekers een kijkje 
krijgen in de bijzondere vertrekken van het stadhuis. De 
vouchers voor de  rondleidingen zijn bijzonder populair. 
De eerste serie is helemaal volgeboekt.

POLITIEKE PARTIJEN WILLEN KNALVUURWERK 
AAN BANDEN LEGGEN 

De gemeenteraad neemt een motie aan van D66, GroenLinks 
en VVD waarin B en W worden verzocht te onderzoeken of 
rond de jaarwisseling in bepaalde delen van de stad zwaar 
knalvuurwerk verboden kan worden. Het gebiedsverbod 

is volgens de partijen één van de maatregelen om vuur-
werkoverlast te verminderen. Burgemeester Onno Hoes 
zegt toe onderzoek te laten doen naar maatregelen om de 
overlast van zwaar knalvuurwerk tegen te gaan.  

ZORGKOEPEL SCHRAPT  BANEN 

Zorgkoepel Envida gaat vierhonderd voltijdbanen 
schrappen. Naar eigen zeggen is dit het gevolg van het 
kabinetsbeleid om verzorgingsplaatsen af te bouwen. 
De vierhonderd voltijdbanen betreffen tussen de zes- en 
achthonderd medewerkers. Voor de bewoners van de 
vijftien Envida-zorghuizen zal een en ander gaan ver-
anderen in de komende jaren. Hoewel voor de huidige 
bewoners hun zorg gegarandeerd is, is het ongewis op 
welke plek deze zorg verleend zal worden.

Expositie van kunstenaars die net de vijftig gepasseerd zijn “Senioren verenigt U” informatiebeurs van het CDA voor senioren 
in Gemeenschapshuis Aen de Wan in Heer
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WAT WAS ER NOG MEER....

RECORDAANTAL BEZOEKERS 
OLDTIMER BEURS 

In het MECC vindt de 21e editie van 
het oldtimer evenement InterClassics 
& TopMobiel plaats. De beurs trekt het 
recordaantal van 27.974 bezoekers. 
Hoofdthema in 2014 is ‘100 jaar 
Maserati’. Er zijn vier topmodellen 
van Maserati uit het Panini Motor 
Museum in Modena te bewonderen. 
Tijdens de beurs worden ook 43 
exclusieve klassiekers geveild. 

WEERRECORD 

Op 7 januari 2014 bedraagt de maxi-
mum temperatuur in Maastricht 13,8 
graden. Nog nooit was het op 7 januari 
ergens in Nederland zo warm.

SLUITING DIERENASIEL 

Per 1 januari sluit het in 1974 geopende 
dierenasiel aan de Karveelweg. Het 
dierenasiel verhuist naar het dieren-
centrum in Born.

KONINKLIJKE HARMONIE 
STER VAN MAASTRICHT 

IN NIEUW UNIFORM 

De Koninklijke Harmonie Ster van 
Maastricht presenteert zich tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst op het 
stadhuis aan bestuur en inwoners van 
de stad in een nieuwe uniform. De 
presentatie van het nieuwe uniform 
sluit het jaar af waarin de fusieharmo-
nieën De Ster der Toekomst en de 
Koninklijke harmonie van Maastricht 
1825 samen optraden in twee verschil-
lende uniformen. Het nieuwe uniform 
kent vele verwijzingen naar de rijke 
historie van de voormalige twee 
harmonieën. 

INWONERTAL STIJGT OPNIEUW 

Het inwonertal van de stad stijgt 
voor het zesde jaar op rij. Op 1 januari 
bedraagt het bevolkingscijfer van de 
gemeente 122.450; 634 personen meer 
dan op diezelfde datum in 2013. De 
stijging is met name te danken aan het 
vestigingsoverschot, dat het sterfte-
overschot ruimschoots compenseert. 

TROUWEN IN HET MUSEUM 
AAN HET VRIJTHOF 

Sinds 1 januari kan gehuwd worden 
in de stijlvol ingerichte trouwkamer 
van het Museum aan het Vrijthof. In 
de trouwkamer heeft Karel de Vde 
nog verbleven.

ERIK DE JONG DIRECTEUR 
MUSEUM AAN HET VRIJTHOF 

Erik de Jong wordt de nieuwe directeur 
van Museum aan het Vrijthof. Hij is 
de opvolger van de in 2013 vertrokken 
directeur/conservator Monique Dick-
haut. De Jong, afkomstig uit Rotterdam 
en sinds twintig jaar woonachtig in 
Limburg, heeft diverse functies in de 
culturele sector vervuld. 

CHARLIES NAAICAFÉ VAN START 

Aan de Maasboulevard in het oude 
gebouw van de Kamer van Koophan-
del start Charlies Naaicafé. Hier kan 
iedereen terecht die wel wat hulp kan 
gebruiken bij naai- of verstelwerk of 
bij het maken van kleding. 

Sfeervolle open dag bij NoordOostKunst21e Editie van het grootste oldtimer evenement van de Benelux, InterClassics & TopMobiel in het MECC
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In Kunstkwartier 6211 is onder grote belangstelling een nieuwe expositie geopend over het werk van Pieke Dassen

Ondanks het succes van het liedje “Hei Diech” toch niet mee naar het LVK
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BEGROTINGSTEKORT VAN 
2,1 MILJOEN EURO VOOR MTB 

De begroting van de Maastrichtse 
Toeleveringsbedrijven (MTB) voor 
2014 vertoont een tekort van 2,1 miljoen 
euro. Oorzaken zijn de verslechterde 
economische omstandigheden en 
minder rijkssubsidie voor het aan 
het werk houden van mensen met 
een beperking. Aandeelhouder Maas-
tricht zal van het begrotingstekort 
1,7 miljoen moeten aanzuiveren, 
Eijsden-Margraten en Meerssen samen 
400.000 euro.

 
EINDE KRANTENKIOSK 

Kranten- en tijdschriftenkiosk Purnot 
tegenover het Centraal Station houdt 
per 1 januari op te bestaan. De enige 
zaak in de stad, die naast het regulie-
re aanbod van landelijke kranten 
en tijdschriften ook een keur aan 
internationale kranten en tijdschrif-
ten biedt, kan het hoofd niet langer 
boven water houden door de concur-
rentie van internet. 

UM BESTE JONGE 
UNIVERSITEIT EUROPA 

Volgens de QS ‘top 50 under 50’-rang-
lijst is de Universiteit Maastricht  de 
beste jonge universiteit van Europa. 
In de jongste editie van die internatio-
nale lijst stijgt de UM van de zevende 
naar de zesde plaats. De Hong Kong 
University of Science and Technology 
voert de lijst aan.

GROTE STAAT  OP TWEE NA 
DUURSTE STRAAT VAN NEDERLAND

Volgens een onderzoeksrapport van 
internationale vastgoedadviseur Jones 
Lang Lasalle behoort de Grote Staat 
qua huurprijzen tot de drie duurste 
winkelstraten van Nederland. De 
gemiddelde prijs per vierkante meter 
verhuurbaar vloeroppervlak bedraagt 
er 1.675 euro per vierkante meter per 
jaar. Alleen de Kalverstraat in Amster-
dam (3.050 euro) en het Beursplein in 
Rotterdam (1.800 euro) zijn duurder. 

Nieuwjaarsborrel van de Rabobank met Jort Kelder 
in het Theater aan het Vrijthof

Opening van het MKB-Limburg netwerkjaar met als thema “Learn, Earn en Return”
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Borrel en nieuwjaarsbijeenkomst van Koninklijke Horeca Zuid bij Thiessen

Actiecomité Klaor Loch verzet zich tegen de inzet van vervuilende vrachtwagens bij werkzaamheden A2-tunnel
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MECC WEER MAASTRICHTS 

Het is geen geheim dat wethouder John Aarts al jaren 
heel ongelukkig is met de 75 procent aandelen van 
Amsterdam RAI in het MECC. De overige 25 procent is 
in handen van de gemeente. Het MECC draait al jaren 
met aanzienlijke verliezen. Kunstbeurs TEFAF is de 
grote jaarlijkse uitzondering op de regel; TEFAF floreert 
altijd. Amsterdam RAI deed het MECC meer kwaad dan 
goed constateerde Aarts herhaaldelijk. De congresagenda 
raakte steeds verder leeg. In april 2013 nam de gemeente 
eindelijk het pakket aandelen van RAI over. Er werd 
gesaneerd en directeur Rob van de Wiel wist het 
noodlijdende MECC weer op te stuwen in “de vaart der 
congrescentra” en zie... voor het eerst in jaren noteert 
het MECC geen rode cijfers meer, maar behaalt het een 
positief resultaat van 161.000 euro. John Aarts had het 
goed gezien. Het MECC wordt weer van Maastricht en 
ook van de ‘doorsnee’ Maastrichtenaar nu het JIM weer 
terug is, evenals de vrouwenbeurs ‘Alles voor Eva’ en 
wellicht het Kerstcircus ook weer terugkeert.

UM OP TOPPOSITIE 

Maastricht Universiteit behoort tot de beste vier universi-
teiten van Nederland, samen met Wageningen, Eindhoven 
en Nijmegen, dankzij de masteropleiding international 
business, een studierichting die ongeveer 1100 studenten 
telt. Hoge scores haalden ook de Maastrichtse studies 
pedagogiek en onderwijskunde, criminologie (forensische 
psychologie), European studies, gezondheidswetenschappen 
en internationaal belastingrecht.

MET DE TRAM 

De tram keert definitief terug in Maastricht. De coalitie-
partijen (PvdA, Seniorenpartij, VVD, Groen Links en D66) 
bleven bij hun standpunt in het lange en scherpe debat over de 
tram-kwestie: de light rail tussen Hasselt en Maastricht komt 
er hoe dan ook. Financieel ligt het vertrouwen bij de Belgische 
overheid, de provincie Limburg en de Belgische vervoerder 
De Lijn, die het leeuwendeel van de 300 miljoen euro, nodig 
voor de aanleg van de tramlijn, voor haar rekening neemt.

Uitreiking van “De Trichter” aan de 92 jarige Joop Meertens voor onder andere 62 jaar vrijwilligerswerk voor de Tempeleers
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PATHE-BIOSCOOP 

Zeer binnenkort sluit de megabioscoop (uit 1994) aan de 
Wilhelminasingel haar poorten. Pathé is in onderhandeling 
met de gemeente over een nieuwe cinema in het Belvédere- 
gebied, mogelijk in het Eiffelgebouw. Een woordvoerder 
van Pathé verklaarde dat de verouderde inrichting van de 
bioscoop, die niet meer past bij de eisen van de tijd, mede 
oorzaak is van de sluiting van het bedrijf. Een deel van 
de twaalf medewerkers kan worden herplaatst in andere 
vestigingen. De eigenaar van het gebouw is in gesprek 
met een andere bioscoopketen om de cinema te verhuren. 
Voorlopig blijft Maastricht verstoken van grote commerciële 
Hollywoodproducties of Amerikaanse kaskrakers. Arthouse 
films kan men wel bekijken. Uiteraard bij Lumière.

BELVEDERE IN DE LIFT 

Na vele verloren jaren staat het Belvédereplan weer volop 
in de belangstelling. Op het voormalig terrein van de 
Nutsbedrijven worden honderden woningen gebouwd. 
De brandweerkazerne is een creatieve broedplaats geworden. 
Het Eiffelgebouw wordt dit jaar nog casco gerestaureerd. 
Na oplevering in 2015 gaat de exploitatie van de Eiffel 
van start. De Noorderbrug wordt verlegd; dat zal gereed 
komen in 2017. Pathé gaat een nieuwe cinema bouwen aan 
de voet van de Eiffel. De geplande nieuwbouw van Pathé 
voorziet in acht bioscoopzalen met een totale capaciteit 
van duizend stoelen, een luxe theaterlounge en speciale 

voorzieningen om opera uitvoeringen vanuit de Metropolitan 
Opera in New York of het Bolsjoi ballet uit Moskou en 
optredens van bekende popgroepen ‘all over the world’ te 
kunnen presenteren. Pathé wil in oktober 2015 de deuren 
van de nieuwe cinema openen. Filmhuis Lumière zal 
een nieuwe huisvesting krijgen nabij de Timmerfabriek. 
In dat gebouw wordt ook huisvesting gerealiseerd voor 
Toneelgroep Maastricht. De tramlijn van Maastricht naar 
Hasselt krijgt een halte tussen Eiffel en Timmerfabriek. 
Het geloof in een acceptabele toekomst voor de Belvédere 
is na jaren van crisis weer terug.

GEEN KLEINE D’ARTAGNAN 

In het Waldeckpark stond eens een beeldje. Het was een 
fijnzinnige kleine sculptuur van D’Artagnan vervaardigd 
door Gertrud Januszewski: een fantastisch kleinood, dat 
het park nog meer allure verleende dan het al had. Dat 
beeldje werd gestolen door vandalen in 2006. De beoogde 
kopie van het beeldje, vervaardigd door de Russische 
kunstenaar Alexander Taratynov, werd afgekeurd door 
de kunstcommissie. Het Waldeckpark werd vervolgens 
toegewezen als openbare presentatieruimte voor wisselex-
posities aan studenten van de Academie van Beeldende 
Kunsten en dat levert elk jaar weer veel discussie op. Over 
smaak valt echter niet te twisten. Parkliefhebbers en 
D’Artagnan liefhebbers bezitten hun ziel in lijdzaamheid 
en troosten zich met de gedachte: in het Waldeckpark 
stond eens een beeldje.

De Pathé bioscoop, een van de laatste bioscopen in Maastricht sluit de deuren De Franse en Zwitserse schrijvers David Foenkinos en Alain Claude Sulzer 
te gast in het Centre Céramique
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BONNEFANTEN VALT IN DE PRIJZEN 

Het Bonnefantenmuseum krijgt 200.000 euro van de 
BankGiro Loterij. Tijdens het Goed Geld Gala schonk de 
loterij in totaal 62,5 miljoen euro aan zeventig culturele 
instellingen. Directeur Stijn Huijts is erg blij met het 
geld. Al een aantal jaren krijgt het museum soortgelijke 
bedragen uit de loterij. Huijts wil de gift telkenjare tast-
baar maken voor de bezoekers van het museum door er 
kunstwerken van te kopen en zo de collectie eigentijdse 
kunst te verrijken. Zo werd vorig jaar met het toegekende 
bedrag een werk van István Csakany en een werk van 
Mark Manders aangekocht.

ENCI 

Opnieuw is er ophef over de milieuvergunning van ENCI. 
Die is door Gedeputeerde Staten (GS) nietig verklaard, 
omdat de schadelijke gevolgen voor de Belgische natuur 
aan de andere kant van de grens onduidelijk zijn. In feite 
draait de cementfabriek nu zonder geldige vergunning. 
De gecancelde vergunning dateerde uit 2010 en heeft toen 
ook al voor de nodige ophef gezorgd. Gedeputeerde Staten 
hebben een besluit over het lot van ENCI uitgesteld. GS 
gedogen de ENCI vooreerst zonder milieuvergunning, 
maar binnen afzienbare tijd moet de cementfabriek 
gelegaliseerd zijn. Zo krijgt ENCI de kans om alsnog de 
effecten op de beschermde natuur aan de andere kant van 
de grens, in België, te onderzoeken.

PROCESSIEHEMEL IN RESTAURATIE 

De draaghemel van de Sint-Servaasbasiliek vertoont 
mankementen: afgebladderd schilderwerk, weggevaagd 
bladgoud, scheuren in het houtwerk. Dat alles werd al 
geconstateerd na de processie in 2012. De hemel wordt 
te gevaarlijk geacht voor gebruik in de Servaasprocessie. 
Restauratieatelier Limburg gaat de processiehemel onder 
handen nemen. Men hoopt dat de restauratie voltooid zal zijn 
in september 2014. Dan bestaat de basiliek precies 750 jaar.

CREMEREN EN BEGRAVEN 

Nicole Arets is ondernemer in de uitvaartzorg. Ze lanceert 
een ambitieus plan om van de ENCI groeve het duurzaamste 
crematorium ter wereld te maken. Ze is overtuigd van het 
vernieuwend concept om het laatste afscheid te nemen op 
een uitzonderlijke plek waar leven en dood al miljoenen 
jaren samen gaan. Uitvaartondernemers als Stichting 
Crematorium Limburg, Dela of Monuta zijn er nooit in 
geslaagd een crematorium in de Limburgse hoofdstad te 
realiseren. In 2007 werd het crematorium van Marc Walpot 
in Eijsden geopend. Daar worden de Maastrichtenaren 
gecremeerd. De Algemene Begraafplaats aan de Tongerseweg 
krijgt voorts galerijgraven en een herdenkingsbos voor 
natuurbegrafenissen. Daarmee wil het stadsbestuur de 
begraafmogelijkheden vergroten. De gemeente wil voorts 
monumentale graven die vrijkomen verkopen onder 
voorwaarde dat het authentieke karakter behouden blijft.

Bonnefanten KunstActief Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt het sprookje van Peter en de Wolf 
voorgedragen

119



F E B R U A R I  2 0 1 4

TOPONCOLOGIE 

Het ministerie van Volksgezondheid heeft de Maastrichtse 
Maastro Clinic vergunning verleend om kankerpatiënten 
te behandelen met protonentherapie als vierde medisch 
centrum in Nederland, dat daarvoor toestemming heeft 
gekregen. Protonentherapie is een methode van kanker-
behandeling waarbij de tumoren worden blootgesteld aan 
een precisiebombardement zonder dat het omliggende 
weefsel wordt aangetast. Dit is toponcologie, concludeert 
bestuurder Maria Jacobs van Maastro Clinic, die van groot 
belang is voor Limburg. En een enorme impuls voor de 
zorgeconomie in Maastricht en omgeving.

EIFFELGEBOUW 

Het Eiffelgebouw, beeldbepalend pand in de Boschstraat, 
gaat veranderen in een woon- en werkplek. Thans wordt 
de geplande cascorestauratie van het monumentale 
Sphinxpand uitgevoerd. Na voltooiing trekken er vele 
ambachtelijke bedrijfjes in en The Student Hotel. De 
omgeving van de Eiffel gaat een jong en hip stadsdeel 
worden, direct gelegen tegenover de cultuurtempel die in 
de Timmerfabriek wordt gehuisvest. Het studentenhotel zal 
onderdak bieden aan 300 tot 350 buitenlandse studenten. 
Ook de creative industry en vernieuwende industrieën zoals 
3D printing zullen een plaats kunnen krijgen in de Eiffel.

WERKGELEGENHEID 

Sedert 2008 zijn in Maastricht ongeveer 5.000 banen 
verdwenen. Toch liep de werkgelegenheid op sinds 1998 
van 62.493 naar 71.195 met een piek in 2008 van 77.000. 
De sectoren gezondheidszorg en welzijnszorg groeiden 
het meest, van 10.638 naar 16.125, terwijl in de industrie 
de werkgelegenheid terugliep van 10.590 naar 6000 banen 
anno 2014. Er is een toename van het aantal bedrijfsvesti-
gingen in de stad te zien: van 5.335 in 1996 naar 9236 nu. 
Het gemiddeld aantal werknemers per bedrijf nam af van 
twaalf personen naar acht in 2014.

TIMMERFABRIEK DUURDER 

De planontwikkeling voor de Timmerfabriek aan de 
Boschstraat is 1,1 miljoen euro duurder geworden. Toch 
blijft de investering dekkend dankzij een subsidie uit het 
EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). 
Het plan behelst een samenspel van podiumkunsten, film 
en beeldende kunst. Filmhuis Lumière krijgt een plaats 
in de voormalige elektriciteitscentrale en de ketelhuizen. 
Deze laatste zijn in zodanig slechte staat dat ze eerst 
gerestaureerd moeten worden alvorens de plannen voor 
Lumière uitgevoerd kunnen worden. 

Wereldrecordpoging paaldansen bij Chalans Maastricht Nacht van de klassieke muziek op het conservatorium
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In het Museum aan het Vrijthof wordt de kunstposter ‘Vastelaovend in Limburg’ van Guy Olivier gepresenteerd

Uitreiking van “de Peersplaank” aan de Vrijwilligers van TV Maastricht
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POLARE DUPEERT COFFEELOVERS 

Sinds 28 januari is boekhandel Polare 
in de Dominicanenkerk gesloten. Dat 
is erg vervelend voor boekenliefhebbers, 
maar ook voor koffieklanten. Het 
filiaal van Coffeelovers is namelijk 
noodgedwongen ook gesloten. Het 
personeel is ‘verdeeld’ over andere 
filialen van Coffeelovers. Polare 
onderhandelt over een reddingsplan 
samen met banken en leveranciers. 
Hoewel het nog onzeker was hoe lang 
de fraaie boekhandel gesloten zou 
blijven, is de winkel inmiddels weer 
open voor het publiek, al moet het 
personeel dikwijls nee verkopen op 
de vragen van de klant, omdat men 
het moet doen met de verkoop uit de 
aanwezige boekenvoorraad. Nieuwe 
boeken worden nog niet geleverd.

BOEKHANDEL IN DE 
BELANGSTELLING 

Wim Waanders, eigenaar van Waanders 
boekhandel in Zwolle, heeft belang-
stelling in overname van de Polare 
vestiging in de Maastrichtse Domini-

canenkerk. Waanders’ boekhandel is 
eveneens in een monumentale kerk, 
de Broerenkerk, gehuisvest. ‘Qua 
typologie is een combinatie van mijn 
bedrijf met Maastricht logisch’, aldus 
Waanders. De keten Polare winkels 
heeft uitstel van betaling gekregen. 
Eigenaar ProCures wil de boekhandels 
graag verkopen.

MVV PERIKELEN 

MVV neemt drastische maatregelen 
om economisch het hoofd boven 
water te houden. De begroting wordt 
ingekrompen met zeventien procent, 
het spelersbudget wordt verlaagd, 
geen gratis toegangskaarten meer 
voor oud-spelers. De meest opval-
lende bezuinigingsmaatregel is het 
schrappen van de gratis businesskaar-
ten of tribunekaarten. Van de tweehon-
derd relaties wordt voor het lopend 
seizoen al een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. MVV zit in financieel zeer 
zwaar weer, nu bekend is geworden 
dat vorig seizoen een verlies van circa 
470.000 euro is geleden.

BRANDING 

Branding is de titel van een expositie in 
het Centre Céramique rond het werk 
van de designer Boy Bastiaens. De Maas-
trichtse ontwerper creëert identitei-
ten. Hij is gespecialiseerd in merken 
en hun imago. Zijn ontwerpen zijn 
onconventioneel en experimenteel. 
Hij ontwerpt alles van logo’s tot 
verpakkingsmaterialen, reclame 
uitingen en prijskaartjes.
Hij ontwerpt voor Karl Lagerfeld, 
G-Star, Playboy, Pepe, Lee en 
Wrangler. 

Polare Dominicanen is failliet De Jeker wordt tijdens de schoonmaak 
even drooggelegd
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De verwarming gaat op de Petrus en Paulusschool flink omlaag tijdens de Warme Truiendag

Tijdens een ongekend vroeg voorjaar geniet het winkelend publiek al volop van de zon
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WAT WAS ER NOG MEER....

VASTELAOVENDCONCERT 

De nieuwe Philharmonie Zuidneder-
land zet de traditie van het LSO voort: 
het jaarlijkse vastelaovendconcert. 
André Rieu senior was in de jaren 1950 
de grondlegger van de vastelaovend-
concerten. De formule is nog altijd 
ijzersterk: klassieke muziek met een 
carnavaleske knipoog in een theatraal 
jasje.

CARRE 

De gemeente Maastricht en de Ant-
werpse projectontwikkelaar Life gaan 
het monumentale Carrégebouw aan 
de Tongerseweg herontwikkelen voor 
studentenhuisvesting in combinatie 
met een winkelcentrum. Omwonen-
den zijn huiverig voor de komst van 
studentenwoningen. Life wil in Carré 
echter 150 studentenwoningen reali-
seren in een campusachtige ambiance 
met volledig ingerichte kamers en 
andere voorzieningen.

WANSMAAK 

Bestaan er films die zo slecht zijn dat 
het leuk wordt om ernaar te kijken? 
Ja. Tijdens de Nacht van de Wansmaak 
worden in de Maastrichtse bioscoop 
Pathé drie uur lang onbedoeld slechte 
filmproducties, veroorzaakt door geld-
gebrek of gebrek aan talent, vertoond.
 

KOZIJNEN IN HERGEBRUIK 

Tientallen kozijnen van de gesloopte 
flats langs de A2 krijgen een tweede 
leven in het nieuwe gebouw dat als 
onderkomen dient voor de Kringloop 
Zuid in Randwyck. Het nieuwe 
gebouw voor de kringloopwinkel zal 
circa 1,5 miljoen euro gaan kosten.

DE LANGSTE MOUWEN 

Modeontwerper Antoine Peters 
hoopt op een eervolle vermelding in 
het Guinness Book of Records. Hij 
maakte de trui met de langste mouwen 
ter wereld. In de etalage van mode-
winkel Kiki Niesten wordt de trui 
tentoongesteld.

PRINSENBAL 

Het Groet Gala Prinsebal vindt dit 
jaar niet plaats in het Crowne Plaza 
‘aon de Maos’ maar in hotel Van der 
Valk in Heer. De Tempeleers en hun 
genodigden hebben de hele beneden-
verdieping van het hotel tot hun 
beschikking voor het elegante feest. 
Een orkest en een diskjockey wisselen 
elkaar af; alle muzikale smaken komen 
aan bod. 

ROEIEN VOOR HET GOEDE DOEL 

De Maastrichtse Watersport Club 
(MWC) organiseert ter gelegenheid 
van haar eeuwfeest in het clubhuis aan 
de Hoge Kanaaldijk een roeimarathon 
voor een goed doel. Vierentwintig 
uur lang leggen vijftig leden van de 
club tezamen zo’n 240 kilometer af 
op de beschikbare roeiapparatuur. 
Het goede doel is: 2500 euro bij elkaar 
brengen waarmee men voor tien kinde-
ren een jaar lang het lidmaatschap van 
een sportvereniging kan bekostigen.

Dit jaar wordt voor het eerst het Gala Prinsenbal van 
de Tempeleers in het Van der Valk Hotel gehouden

Vastelaovendconcert van Philharmonie Zuidnederland in het Theater aan het Vrijthof
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Presentatie van de nieuwe uniformen van de Kachelpiepers

67-jarige Wiel Habets verzamelt al 17 jaar medailles en andere versierselen van de Tempeleers
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LAURA LIMA 

Laura Lima, een Braziliaanse kunstena-
res, heeft als eerste kunstenaar uit 
Latijns –Amerika, de tweejaarlijks 
uitgereikte Bonnefanten Award 
for Contemporary Art (BACA) 2014 
gewonnen, omdat haar oeuvre niet 
alleen als zeer bijzonder wordt aan-
gemerkt, maar ook door haar grote 
invloed op andere kunstenaars.

ILLEGAAL HOTEL 

De eigenaar van het voormalig 
postkantoor aan het Vrijthof mag de 
achttien appartementen die in het 
pand gebouwd zijn, niet langer voor 
een kortere periode dan vier weken 
te huur aanbieden. Het postkantoor 
bleek na veel discussie tussen onder 
andere de gemeente en de hotelbranche 
een illegaal hotel te zijn.

TV MOSALIRA 

Onderwijsstichting MosaLira lanceert 
haar eigen televisiekanaal op haar 
website. Op www.mosalira.nl zijn 

nieuwsitems te zien van de 23 aange-
sloten basisscholen en programma’s 
van en door leerlingen. 

DE ‘VLAM’ 

De kogel is door de kerk. De omstreden 
vlam van het standbeeld van Minckelers 
op de Markt gaat definitief één keer 
per uur automatisch branden. Tussen 
12.00 uur ’s middags en middernacht 
gaat de vlam elk uur onder bijbeho-
rende klanken van het carillon in het 
de stadhuistoren fakkelen. Discussie 
gesloten, zo lijkt het althans.

HEAVY METAL MUSIC 

Maastricht krijgt een ’stevig’ muziekfes-
tival binnen haar grenzen: Maastricht 
Metal Meeting. Het festival wordt 
georganiseerd door bassist Roy van 
den Boorn in samenwerking met de 
Muziekgieterij. Van den Boorn neemt 
dit initiatief omdat er volgens hem 
al genoeg mainstream festivals in de 
stad zijn, maar bepaalde subculturen 
weinig speelruimte hebben.

GRATIS WIFI 

De gemeente, Vodafone en het azM 
lanceren het experiment Free Wifi op 
het Vrijthof. Een heel jaar lang kunnen 
toeristen, studenten en inwoners van 
Maastricht gebruik maken van het 
gratis toegankelijke netwerk op het 
Vrijthof.

BRANDWEERFLAT AFGEBROKEN 

De brandweerflat aan de Capucijnen- 
straat gaat tegen de vlakte. De flat 
is eigendom van woningcorporatie 
Maasvallei. De woningcorporatie 
heeft eindelijk na vele jaren de knoop 
doorgehakt: de flat gaat plaats maken 
voor de bouw van twaalf tot zestien 
appartementen.

Free wifi op het Vrijthof, een dienst die bij wijze van 
experiment één jaar lang geboden wordt

Kunstenaar Laura Lima wint de Bonnefanten Award for Contemporary Art (BACA) 2014
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Tijdens de 10’er Town Hall Meeting doen voor het eerst ook leerlingen van de basisschool mee

Kindertekenwedstrijd in het azM
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Vastelaovend in Mestreech
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SENIOREN GROOTSTE PARTIJ 

Een lokale partij is voor het eerst in de geschiedenis van 
de stad de grootste partij geworden bij de gemeenteraads-
verkiezingen 2014 in Maastricht. De SPM (Senioren Partij 
Maastricht) behaalde 6 van de 39 raadszetels en krijgt 
de regie bij de bestuursformatie. De SP oogstte de winst 
die al jaren werd verwacht. Lijsttrekker John Gunther: 
‘Maastricht heeft voor de mensen gekozen’. Gunther heeft 
van alle lijsttrekkers de meeste stemmen behaald (3238 
stemmen). Mieke Damsma (D66) is een goede tweede 
(3004 stemmen). Jan Hoen scoorde het slechtst met 509 
stemmen. De PvdA heeft verloren; sinds de monsterzege 
van acht jaar geleden verkeert de partij in de vrije val. Het 
verlies in acht jaar tijd voor de PvdA is maar liefst 10.579 
stemmen. Teleurstelling was er bij de VVD en het CDA. 
Het opkomstpercentage in de stad is 46.9 %; oud-gemeente-
secretaris Wil Rutten en procureur generaal Annemarie 
Penn-Te Strake zijn benoemd tot informateurs. André 
Willems (SPM), winnaar van de verkiezingen, wil vaart 
zetten achter de coalitievorming. De Seniorenpartij en 

D66 gaan de basis vormen van de nieuwe coalitie, aldus 
het rapport dat de informateurs al heel snel hebben 
uitgebracht.

DE BONTE STORREM 

De Bonte Storrem van het Carnaval raast weer over de stad 
onder leiding van stadprins Henri I. De Groete Optoch op 
zondagmiddag 2 maart duurde wel vier uur tot ieders plezier. 
Het was dan ook stralend weer en dat lokte tienduizenden 
naar het stadscentrum. Het was vooral erg druk op de 
Kesselskade. Burgemeester Hoes kwam er in de optocht 
genadig vanaf ondanks de ophef over de ‘zoenaffaire’. Er 
was voorts een mooi eerbetoon aan wijlen poppenspeler 
Pieke Dassen van de legendarische ‘poesjenellekelder’ 
onder het Dinghuis. Het carnaval 2014 heeft een pracht 
besluit gekregen met het Zaate Hermeniekes Konkoer. 
Vele tientallen muziekgezelschappen trokken naar het 
zonovergoten Vrijthof om er voor een feestelijk uitgedoste 
mensenmenigte op te treden. Elk ‘hermenieke’ scoorde 
111 punten van de vakjury!

Gemeenteraadsverkiezingen
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STUDENTENHUISVESTING 

De komende vijf tot tien jaar zijn er 
duizend studentenkamers, studio’s 
of appartementjes nodig om de 
groei van de universiteit te kunnen 
bijhouden. Clustering van studenten- 
behuizing heeft de gemeentelijke 
voorkeur. Behalve het Carrégebouw 
staan daarvoor ook op de nominatie: 
het voormalig L1 gebouw aan de Ban-
kastraat, het klooster van het Bonne-
fantencollege aan de Tongerseweg, 
het City Centrum, de Molenhof, de 
Tapijnkazerne en het Eiffelgebouw.

DOORSTART DOMINIKANEN 
BOEKHANDEL 

Manager Ton Harmes en enkele 
investeerders willen een doorstart 
maken met de boekhandel in de 
Dominicanenkerk. Zij starten een 
crowdfunding actie om een start-
kapitaal te vergaren. ‘Vrienden van 
boekhandel Dominicanen’ kunnen 
zich voor 50 tot 2.500 euro inkopen 
in het bedrijf. Het ingelegde geld 
wordt in vijf jaar geretourneerd met 

5 procent rente per jaar als bonus. Als 
beginkapitaal is 50.000 euro nodig 
om de boekenvoorraad weer op peil te 
brengen en te actualiseren.
De crowdfunding actie leverde echter 
een ton op. Boekhandel Dominicanen 
is weer terug in de kerk. Ton Harmes 
kon de inboedel en de goodwill van 
de curator overnemen en de meeste 
personeelsleden. Dominicanen is niet 
meer afhankelijk van het Centraal 
Boekhuis voor leveranties. Inkopen 
kan het personeel voortaan zelf doen. 
De boeken voorraad wordt weer 
aangevuld. Het ziet er naar uit dat 
Dominicanen een mooie toekomst 
tegemoet gaat. Hoe dan ook, het blijft 
‘de mooiste boekhandel ter wereld’, 
aldus de Engelse Guardian.

MAASTRICHTSE ORGELPRACHT 

Het kostbare drie eeuwen oude 
orgel, dat in het fraaie Maastrichtse 
stadhuis eigenlijk alleen maar als 
een sta in de weg werd beschouwd 
en alleen werd bespeeld bij de tra-
ditionele volkskerstzang, verhuist 
naar de Onze-Lieve- Vrouwekerk. In 

Slevrouwe zal het ook gebruikt worden 
tijdens de dagelijkse diensten, nu het 
antieke meubelstuk een mooie plek 
gaat krijgen in het noordertransept. 
Slevrouwe krijgt het instrument in 
eeuwigdurende bruikleen. Het orgel 
werd waarschijnlijk gebouwd rond 
1725 voor de Jezuïetenkerk in Luik. 
Maastricht kocht het in 1957 voor 
negenduizend gulden voor het Bon-
nefantenmuseum. In 1983 werd het 
verplaatst naar het stadhuis en nu - in 
2014 - naar Slevrouwe.

REFLECT NATURE 

Beeldend kunstenares Desirée Tonnaer 
verbeeldt het leven zoals het is. Ze 
is gefascineerd door groeiprocessen, 
door geboren worden, door groei en 
sterven. Religie en natuur zijn haar 
inspiratiebronnen. Die bronnen 
gaan beide over de cyclus van het 
leven. Tonnaers werk is bepaald niet 
onbekend in Maastricht. Tal van haar 
opvallende bronzen sculpturen staan 
in de openbare ruimte. In Museum 
aan het Vrijthof is haar oeuvre te zien 
op de tentoonstelling Reflect Nature. 

Installatie van de nieuwe gemeenteraadEmile Roemer op verkiezingscampagne 
in Campagne

Diederik Samsom en Albert Nuss delen in het 
Wittevrouwenveld de traditionele rode rozen uit
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TEFAF 

Het schilderij Le Moulin de la Galette van Vincent van Gogh, 
geschilderd in Parijs in 1887, is een van de topstukken die op 
TEFAF te koop worden aangeboden. Het moet een bedrag 
van acht cijfers opbrengen, te meer omdat het een van de 
weinige doeken van de kunstenaar is die gesigneerd zijn. 
Het is als vanouds slechts een select en extravagant uitgedost 
publiek dat de opening van de grootste kunstbeurs ter 
wereld mag bijwonen. Dit jaar is het alweer de 27e editie 
van TEFAF in het MECC van 14 maart tot en met 27 maart; 
zo’n 265 kunsthandelaren uit twintig landen bieden er het 
mooiste uit hun collecties te koop aan zoals de voornoemde 
Van Gogh, maar ook werk van Damien Hirst en Pablo 
Picasso of streetart-kunstenaar Banky. Het is de eerste 
TEFAF in 27 jaar waar de stand van Galerie Noortman 
ontbreekt. De Maastrichtse kunsthandel die in 2006 werd 
overgenomen door Sotheby’s, is eind vorig jaar failliet 
gegaan. Niet zo zeer de fusie met Sotheby’s, als wel de 
onherstelbare reputatieschade als gevolg van hardnekkige 
beschuldigingen van verzekeringsfraude door de oprichter 
Robert Noortman, die in 2007 overleed, hebben het echec 
van de kunsthandel Noortman veroorzaakt.

RTVM IN CRISIS 

Verslaggever Odin Wijnhoven van de lokale zender Radio 
Televisie Maastricht, de vaste reporter van de Maastrichtse 
carnavalsoptocht, is als gevolg van een conflict met directeur 
Geert Lamers geschorst. Dit ontslag is de culminatie van 
een in enkele maanden geëscaleerde crisis. Spanningen 

tussen het personeel en de directeur werden in een aantal 
gesprekken met het bestuur kennelijk toch niet bevredigend 
opgelost. Het afscheid van Wijnhoven was voor het 
personeel de spreekwoordelijke druppel die de emmer 
deed overlopen. Het personeel constateert dat er niets met 
hun collectieve kritiek op Lamers is gedaan en beraadt 
zich over de toekomst. Advocaat Norbert Frijns heeft een 
kort geding aangespannen tegen RTVM om het ontslag 
van Wijnhoven ongedaan te maken, maar uiteindelijk 
keert de reporter toch niet meer terug bij RTVM.

SCHOOLPERIKELEN 

Het aantal aanmeldingen voor de brugklas van het Sint 
Maartenscollege (havo-vwo) is in drie jaar tijd gehalveerd. 
Onbegrijpelijk, aldus de schoolleiding. Ook de aanmeldin-
gen bij het Bonnefantencollege en de Bernard Lievegoed 
school lopen aanzienlijk terug in getal. Alleen bij het 
Porta Mosana College is het aantal aanmeldingen hoger 
dan vorig jaar.

ANTIEK EN BROCANTE 

De nieuwe zondagse antiekmarkt – tweewekelijks van 
12.00 tot 17.30 uur op de Vismarkt aan de Boschstraat – is 
een succes. De eerste editie telt veertig deelnemers. Het 
aanbod is van hoog niveau. De markt is alleen voor klein 
antiek, brocante, boeken en kunst uit de negentiende en 
vroege twintigste eeuw. Dit nieuwe initiatief geeft gehoor 
aan de roep om een structurele antiekmarkt te vestigen in 
Maastricht.

TEFAF Onthulling van staatsieportret van koning Willem-Alexander 
en koningin Maxima
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ARTISTIEK DUO 

De artistieke leiding van Toneelgroep Maastricht komt met 
ingang van 1 januari 2015 in handen van Michel Sluysmans 
(1979) en Servé Hermans (1981). Ze zijn de opvolgers van 
Arie de Mol, artistiek leider sinds 2009. Het duo heeft 
Limburgse wortels. Ze hebben als duo gesolliciteerd naar 
de baan bij Toneelgroep Maastricht. Het tweetal blijft naast 
regisseren ook acteren. De artistieke vader van het duo, 
Johan Simons, een van de beroemdste en beste theaterre-
gisseurs van Europa en oud-docent aan de Toneelacademie, 
heeft toegezegd een stuk te komen regisseren bij Toneelgroep 
Maastricht, nadat hij is afgezwaaid als intendant bij de 
Münchner Kammerspiele.

MAASTRICHT RIJKSMUSEUM VAN DE MIDDELEEUWEN 

Gerard Rooijakkers, directeur van BV Limburg en de daar-
aan gerelateerde culturele biografie van de stad, Zicht op 
Maastricht, wil de stad als een sterk cultuurhistorisch merk 
neerzetten. Zoals Amsterdam het Rijksmuseum heeft met 
accent op de 17e eeuw, de Gouden Eeuw in Holland, zo heeft 
Maastricht schatten die de kwalificatie van de stad als Rijks-
museum van de middeleeuwen alleszins rechtvaardigen: de 
rijkdom aan Romaanse bouwkunst, kerkschatten zoals de 
Noodkist of de sleutel van Sint Servaas.Rooijakkers wil 
met dit langjarige project middeleeuws Maastricht meer 
bekendheid bezorgen, niet alleen bij de inwoners van de 
stad, maar eerst en vooral bij de bezoekers van de oude 

Maasstad. Het eerste project dat gerealiseerd wordt is 
een nieuwe anamorfose op het Vrijthof, geschilderd door 
Manny Dassen. De anamorfose stelt de sleutel van Sint 
Servaas voor, de sleutel van de hemelpoort die Servatius 
hoogstpersoonlijk zou hebben ontvangen uit handen van 
Petrus. De schildering van de sleutel is samengesteld uit 
blokjes van het computerspel Brick Game en ook Lego 
wordt in de 3D-schildering verwerkt. Alleen vanaf het 
hoogste punt op het Vrijthof, de spits van de toren van de 
Sint Jan, is de anamorfose in het juiste perspectief te zien.

TEFAF 

TEFAF is economisch erg goed voor de stad, prestigieuze 
hotels floreren en in de restaurants in het hoger segment 
is tijdens TEFAF geen tafel meer vrij. De TEFAF ‘gangers’ 
bezoeken ook de binnenstad of een van de Maastrichtse 
musea. TEFAF rekent dit jaar op 74.000 bezoekers. Overigens 
werd het doek van Vincent van Gogh niet verkocht.

HULP VAN VELDEKE 

Kon men sinds een aantal jaren al ‘veur spek en boene’ 
mee doen met het Groet Mestreechs Dictee, vanaf dit 
jaar gaat Veldeke Krink Mestreech voorafgaand aan het 
jaarlijkse taalevenement spellingstips geven via de eigen 
Facebookpagina en de website van het Mestreechs Dictee.
Hiermee wordt de drempel voor deelname een beetje lager. 
Phil Dumoulin schreef dit jaar de tekst van het dictee.

City Polo op het Vrijthof, in het hartje van de stad Veel belangstelling bij de VVV voor de verkoop van de Pinkpopkaarten 
voor de Stones
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SLIGROFILIAAL 3.0 HEROPEND 

Op een nieuwe locatie aan de Willem Alexanderweg nabij 
Limmel wordt de nieuwe vestiging van de Sligro geopend met 
tientallen proeverijen van maar liefst dertien sterrenchefs. Het 
bedrijf is opgezet volgens een vernieuwd concept. Sligro gaat 
er zo’n 45.000 producten verkopen op een werkvloer van 
14.000 vierkante meter. Dit concept wordt later ‘uitgerold’ 
over andere Sligro vestigingen in Nederland.

STUDENTEN IN HET KLOOSTER 

Philadelphia Zorg gaat universitaire studenten met een 
functiestoornis of –beperking huisvesten in het zelden 
gebruikte logeerhuis van het kloostercomplex aan de 
Grote Gracht. Er komen zes volledig ingerichte en ge-
meubileerde studentenkamers. De studenten krijgen de 
beschikking over een centrale woonkamer, een keuken, 
een fietsenstalling, een parking en een fitnessruimte.

DICTEE 

In het Centre Céramique zwoegden 72 deelnemers op ’t Groet 
Mestreechs Dictee. De hoofdprijs was voor Anne van den 
Broek-Leenders met slechts dertien fouten; bij de groepen 
won de familie Bovens (foutenscore 77) en het kinder-
dictee werd gewonnen door Nynke Tijssens (kinderen tot 
en met 10 jaar) en Yannique Weijenberg (kinderen vanaf 
11 jaar).

HIGH IN THE SKY 

Dit is de titel van het boek over het muzikale leven van de 
Maastrichtse pianist Math Niël, niet te verwarren met de 
Maastrichtse componist Matty Niël. Gouverneur Theo 
Bovens neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen 
van de auteur Egid Niël, zoon van de pianist, die voor het 
boek jarenlang onderzoek heeft gedaan. Zijn voornaamste 
bron waren de dagboeken van zijn vader. Math Niël vertrok 
in 1948 voor een half jaar naar de Verenigde Staten en 
ontmoette er jazz grootheden als Duke Ellington en 
Count Basie. Het verblijf in de States heeft zijn spel muzikaal 
diepgaand beïnvloed. Het boek schildert een mooie episode 
uit de Maastrichtse jazz geschiedenis.

WIE IS LOESJE? 

Opera Zuid brengt een grensverleggende voorstelling: 
geen negentiende-eeuwse romantische Italiaanse of Franse 
opera aria’s, geen Wagneriaanse oeverloze melodieën, 
maar populaire liedjes, die op elke straathoek werden 
meegezongen in de jaren dertig, veertig en vijftig. ‘Wie is 
Loesje?’ was een hit van de legendarische Ramblers. Dat 
werd de titel van deze voorstelling, een avontuurlijke 
voorstelling voor Opera Zuid, een out of the box voorstelling. 
Het avontuur schuilt in de combinatie van klassiek geschoolde 
vocalisten en jong theatertalent. Twee werelden worden 
hier aaneen gesmeed: de wereld van de opera en die van 
het muziektheater. Geslaagd!

“Groots in genieten” staat centraal in eerste vestiging van de nieuwe generatie 
Sligro

Maastrichtse versie van “Tussen kunst en kitsch” in het Bassin
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Bedrijvenbezoek van MKB aan EnexisDe Sint Janskerk is het decor voor de Maastrichts Antiquarian Book & Print 
Fair (MABP)
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MABPF 

De jaarlijkse Maastricht Antiquarian Book & Print Fair 
wordt weer gehouden parallel aan de TEFAF in de Sint 
Janskerk. Alle stands zijn dit jaar vergeven en er wordt voor 
de liefhebber weer heel veel moois te koop aangeboden. Niet 
alleen fraaie oude boeken en folianten, maar ook schilde-
rijen, affiches, foto’s, antieke prints en unieke landkaarten 
zoals een wereldkaart uit 1592, waarvan er maar vijf op de hele 
wereld zijn. Twee ervan zijn in Maastricht: een exemplaar in 
de Sint Jan en een exemplaar op de TEFAF.
Meer dan duizend bezoekers kwamen op de MABPF af. 
Nieuw dit jaar waren georganiseerde rondleidingen langs 
de highlights van de beurs en een wandeling langs de panden 
waar vroeger de ‘stadsdruckers’ waren gevestigd.  

STADSARCHEOLOOG NEEMT AFSCHEID 

Titus Panhuysen neemt na 35 jaar afscheid. Panhuysen was 
de eerste stadsarcheoloog van de gemeente Maastricht. 
Hij studeerde vanaf 1968 kunstgeschiedenis aan de 
Universiteit van Nijmegen. De studie archeologie bestond 
toen nog niet als zelfstandige discipline. In 1979 werd 
hij door toenmalig burgemeester Baeten gebeld om naar 
Maastricht terug te keren en aan de slag te gaan als eerste 
stadsarcheoloog. Panhuysen heeft in de jaren 1980 spraak-
makende opgravingen geleid in de stad zoals de opgravingen 
onder Hotel Derlon, bij het Theater aan het Vrijthof, 
onder de Sint Servaaskerk, in de pandtuin van Slevrouwe. 

Dat gebeurde dikwijls onder grote publieke belangstelling.
Dat is helemaal veranderd, concludeert hij. Het vak 
is opgegaan in de bureaucratie van de gemeentelijke 
instellingen. De archeoloog zit tegenwoordig achter een 
computer in plaats van met zijn laarzen in de modder te 
banjeren. ‘Archeologie leeft nauwelijks meer in de harten 
van de mensen’, aldus onze eerste ‘stadsmol’.

BUDGETLIMIET 

Het stadsbestuur verbindt het verplaatsen van de aanlanding 
van de Noorderbrug op de westelijke Maasoever aan een 
strikt vastgesteld budgetplafond, zoals dat eerder ook 
gebeurde bij de aanleg van de A2 tunnel. Geen enkele 
budgetoverschrijding zal worden geaccepteerd. Europese 
aanbestedingsvoorwaarden worden deze maand opgesteld. 
De opdracht wordt verleend aan de uitvoerder die de taak 
voor de gunstigste prijs uitvoert, zonder verlies van 
subsidiegelden en in zo kort mogelijke tijd.
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79-ste Boekenweek met een lezing van Jelle Brandt Corstius in het Centre Ceramique

Zomers weer in de winter
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WAT WAS ER NOG MEER....

ASKRUISJE ALS SYMBOLISCH
 AFSCHEID 

Het traditionele katholieke ritueel van 
het ‘askruisje halen’ op Aswoensdag 
is in enkele jaren tijd door veel 
Carnavalsverenigingen geadopteerd 
als een ritueel waarmee men drie dagen 
vastelaovend vieren afsluit en symbo-
lisch voor een jaar afscheid neemt van 
het Carnaval. Het askruisje is een nog 
levende traditie in een goeddeels ont-
kerkelijkte Maastrichtse samenleving.

MAASTRICHT MODESTAD 

In de komende jaren gaat Maastricht 
zich steeds meer profileren als mo-
destad. Centrummanagement en de 
gemeente werken aan een actieplan 
om dit nieuwe speerpunt van city-
branding meer inhoud te geven. 
Fashionclash is een prachtig voorbeeld, 
zij het dat men ook minder grootscha-
lige mode-initiatieven een kans wil 
geven zich te profileren in het kader 
van Maastricht Modestad.

IN DE SPOORZEUKERSTEMPEL 

Voor de 44e keer organiseren De Spoor-
zeukers, de jeugdcarnavalsvereniging 
van Scouting Wolder, het kinder-
carnaval in de wijk Belfort. De eerste 
jaren gebeurde dat in het noodkerkje 
van Belfort, maar na twee jaar werd er 
een grote feesttent opgezet in Maas-
tricht West. Dit jaar pakt Scouting 
Wolder flink uit: 4 x 11... dat kun je 
niet zomaar laten passeren.

EEN MEESTERLIJKE HAND 

A masterly hand, het standaardwerk 
over de beeldhouwkunst van de zoge-
heten Meester van Elsloo, geschreven 
door oud conservator middeleeuwse 
kunst van het Bonnefantenmuseum, 
Peter te Poel, die thans een grote 
overzichtsexpositie over de Meester 
van Elsloo voorbereidt, is tijdens de 
TEFAF gepresenteerd. In het boek 
wordt het minutieuze onderzoek 
naar circa honderd beelden uit het 
atelier van de Meester van Elsloo 
beschreven. Desondanks blijft het 
vooralsnog een raadsel wie er schuilgaat 

achter deze ‘noodnaam’. Middeleeuwse 
kunstenaars signeerden hun werk 
immers niet.

BEDEKT MET CEMENTSTOF 

Als gevolg van een technisch manke-
ment bij een van de cementsilo’s van 
de ENCI waren huizen, straten, plein-
tjes, auto’s een etmaal lang bedolven 
onder een dun laagje cementstof. 
Vooral de bewoners van de Lage 
Kanaaldijk vonden hun auto’s terug 
onder een grijze stoflaag. Kennelijk 
komt het vaker voor. ENCI stuurde de 
gedupeerden een brief waarin wordt 
aangekondigd dat een gespecialiseerd 
schoonmaakbedrijf het reinigingswerk 
zal bekijken.

WATER 

Het Maastrichtse kraanwater is het op 
één na lekkerste van ons land, zo wijst 
een proeverij in Utrecht uit van de 
werkgroep KRNWTR. Uit het juryrap-
port: ‘ Vol, rond, zoet en fluweelzacht 
water met een middellange afdronk’.

Het enige wat na de carnaval overblijft 
is een heleboel rotzooi

Op Aswoensdag worden in de kapel van de Sint Servaas askruisjes uitgedeeld
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Minister Hennis danst met Prins Henri d’n Ierste tijdens de sleuteloverdracht

Vorst Roel de 65e gaat De Keemeleers voor in de Wycker Carnaval
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TEFAF ETALAGEKUNST 

Dit jaar is het thema voor de etalage 
wedstrijd tijdens de TEFAF: Made 
in Maastricht. Maar liefst 35 lokale 
kunstenaars hebben op artistieke 
wijze het aanzien van de Maastrichtse 
winkelstraten voor deze gelegenheid 
een upgrading bezorgd. Een wandel-
route leidt belangstellenden langs 
alle etalages. 

MARKT IN MAASTRICHT 

De Maastrichtse vrijdagmarkt is in 
Almelo door een jury van de Centrale 
Vereniging voor de Ambulante Handel 
verkozen tot de beste grote markt van 
Nederland. Wethouder Willems: ’Een 
groot compliment aan de markt-
ondernemers, die garant staan voor 
kwaliteit.’

TORENHOGE KOSTEN 

Een horecaondernemer betaalt 
nergens in Nederland zoveel pre-
cariorechten voor een terrasje als 
in Maastricht. Zelfs in het centrum 

van Amsterdam liggen die kosten 
stukken lager dan in de Limburgse 
hoofdstad. Met gemiddeld 6800 euro 
per terras staat Maastricht met stip op 
nummer een in het lijstje van duurste 
gemeenten. Op plaats twee staat 
Amsterdam met ‘slechts’ 4500 euro 
gemiddeld per terras.

HOTEL DE PAUWENHOF 

Hotel De Pauwenhof aan de Boschstraat 
is weer open. In januari werd het hotel 
gesloten als gevolg van het persoonlijk 
faillissement van de exploitant. Die 
kon de hoge huurprijs (120.000 euro 
per jaar) niet meer betalen. Beheer-
maatschappij Pauw heeft een nieuwe 
exploitant gevonden in de persoon 
van Danyel van den Bongard, die ooit 
chef-kok was in het hotel.

SLECHTE BETALER 

De gemeente Maastricht is een slechte 
betaler. Rekeningen worden zelden 
of nooit op tijd betaald. Slechts 66 
procent van de rekeningen wordt op 
tijd uitbetaald. Natuurlijk bestrijdt 

de gemeente dit. Uit de gemeentelijke 
digitale controle zou blijken dat 85 
procent van de betalingen tijdig werd 
gedaan.

HET AZM BREIDT UIT 

Het startschot is gegeven bij het azM 
voor een uitbreiding met 22.000 
vierkante meter, de grootste uitbrei-
ding sinds de ingebruikname van het 
ziekenhuis in 1993. De nieuwbouw 
wordt gerealiseerd aan de Verheylaan 
10 en wordt verbonden via een serrehal 
met het hoofdgebouw van het azM.

Tassenwinkel BREE is de winnaar 
van de TEFAF Parade 2014

VWO leerlingen proberen met hulp van bèta opleidingen van de Universiteit Maastricht 
een fictieve moord op te lossen
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De nieuwe locatie van Lumière in ruwe toestand

Jazz Maastricht met onder andere Raul Midón
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Door het warme voorjaar wordt het steeds vroeger lente

APRIL
2014
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COALITIE AFGEROND 

De nieuwe coalitie voor het Maastrichtse stadsbestuur is 
rond. Ze bestaat uit de grote winnaar van de gemeente-
raadsverkiezingen Seniorenpartij Maastricht, D66, SP, 
GroenLinks en VVD. De PvdA doet dit keer niet mee en 
gaat in de oppositie. In het stadsbestuur blijven André 
Willems (Seniorenpartij), Mieke Damsma (D66), Gerdo 
van Grootheest (GroenLinks) en John Aarts (VVD) op hun 
post. Debutant in dit illustere gezelschap is Jack Gerats 
(SP). Gerats was jarenlang fractievoorzitter voor de PvdA in 
Provinciale Staten en actief voor de PvdA in de Maastrichtse 
gemeentepolitiek. Hij stapte drie jaar geleden over naar de 
SP, omdat hij zich beter thuis voelde bij die partij en haar 
lijn op het gebied van de zorg, het terrein waarop Jack Gerats 
werkzaam is. Nagenoeg het eerste voornemen van de coalitie 
is het mes eens flink te zetten in de cultuursubsidies. Maar 
liefst 750.000 euro wordt bezuinigd op bijdragen aan de 
culturele sector, zo staat in het concept bestuursakkoord. 
Nota bene: nog geen jaar geleden wilde de stad dolgraag de 
titel Culturele Hoofdstad van Europa binnenhalen!

APPLE HEALTH PARK 

Bij stadion Geusselt wordt een zogeheten ‘zorgtoren’ 
gebouwd. In 2016 gaat het Apple Health Park open: 55 
meter hoog zal de toren verrijzen naast het Golden Tulip 
Apple Park Hotel. De toren zal operatiekamers bevatten 
voor het Academisch Ziekenhuis Maastricht, een fitness- en 
welnessruimte voor revalidatie, een diagnostisch centrum 
en flexplekken voor medici. De toren is bedoeld voor 
kleinschalige en efficiënte medische zorg.

SLAPEN OP DE BUHNE 

Op uitnodiging van theatermaker Adelheid Roosen sliepen 
honderd Maastrichtenaren, die normaal nooit in de schouw-
burg komen, op het toneel van het Theater aan het Vrijthof. 
Ze speelden ‘het volk’ in de voorstelling ‘Dantons dood’, 
dat eerder op de avond werd uitgevoerd. Na afloop van 
het toneelstuk werden de slaapzakken uitgerold en viel 
‘het volk’ in slaap, terwijl burgemeester Onno Hoes een 
‘verhaaltje voor de vaak’ voorlas.

De nieuwe coalitie presenteert zich in de Muziekgieterij
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DE STAAT VAN MAASTRICHT 
ANNO 2014 

Jacques Costongs legt bij zijn afscheid 
na tien jaar wethouderschap de vinger 
op de pijnlijke plek. Actualiseer de 
stadsvisie, zet de stap naar een eure-
gionaal toekomstplan. Laat het succes 
van de universiteit, het succes van de 
internationalisering van de stad niet 
louter ten gunste van de hoogopge-
leiden zijn. Laat de afgeleide werk-
gelegenheid doordruppelen tot in de 
volkswijken door banen te scheppen 
in het kielzog van de studenten en 
hoogleraren voor mensen, die nu het 
gevoel hebben geen deel uit te maken 
van de snelle veranderingen die de 
Maastrichtse samenleving ondergaat.
Costongs’ pleidooi sloot perfect aan 
bij zijn langjarige visie op de toekomst 
van Maastricht. Met de hem eigen 
bevlogenheid en eloquentie onder-
lijnde hij die visie nogmaals voor de 
laatste keer met als gevolg dat hij 
twintig minuten te laat kwam op 
zijn eigen afscheidsreceptie; typerend 
voor de gedreven oud-wethouder 
Costongs.

TIMMERFABRIEK 

De nieuwe coalitie is van plan 3 
miljoen euro te investeren in de 
Timmerfabriek, verdeel over een 
drietal jaren. Over vier jaar moet 
daar dan een ‘bruisende, populaire 
culturele hotspot met popmuziek, 
film en creatieve evenementen als 
basis’ staan. Die ambitie komt vooral 
uit de koker van de SP, met steun 
van D66 en SPM. Die partijen zetten 
zich al jaren in voor een poppodium 
in de stad. Het nieuwe stadsbestuur 
wil inzetten op jongerencultuur en 
vooral op versterking en verbetering 
van de Muziekgieterij. 
De Muziekgieterij zou aanvankelijk 
domicilie krijgen op de Kop van 
Sphinx, maar de huidige tijdelijke 
vestiging in de Timmerfabriek 
wordt in dit plan omgezet naar een 
definitieve huisvesting.

AFFORDABLE ART FAIR 

In 1999 werd in Schotland de eerste 
Affordable Art Fair georganiseerd. 
Er was kwalitatief en artistiek goed 

en goedkoop werk van onbekende 
jonge kunstenaars te zien en te koop. 
Het initiatief sloeg aan en groeide uit 
tot een mondiaal evenement onder 
meer in New York, Singapore, Brussel, 
Hamburg en Amsterdam. Directeur 
Sebastiaan van Kuijk strijkt nu met zijn 
Affordable Art Fair voor het eerst neer 
in Maastricht. Beslist geen TEFAF qua 
prijsstelling, maar wel qua kwaliteit 
van het aanbod. Maar liefst 45 gale-
ries presenteren er hun collecties. De 
prijzen variëren van circa 100 euro tot 
maximaal 5000 euro. Kortom: AAF 
biedt een selectie van kunstwerken, die 
goed te betalen zijn voor mensen met 
een gewoon inkomen. De AAF is met 
nadruk geen koopjeshoek. De gale-
ries selecteren aan de poort. Door een 
beurs te organiseren in de Limburgse 
hoofdstad wil Van Kuijk niet alleen 
kunstliefhebbers in het zuiden van ons 
land bereiken, maar ook geïnteresseer-
den in de hele Euregio Maas Rijn.

Bastiaan Klomp benoemd tot directeur/gastheer 
van het Kruisherenhotel

Afscheidsreceptie van wethouder Jacques Costongs
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ANAMORFOSE 

De BV Limburg en Zicht op Maastricht (ZOM), de culturele 
biografie van de stad, hebben een nieuwe - tweede - anamor-
fose laten aanbrengen op het Vrijthof, ook dit keer weer 
geschilderd door Manny Dassen. Het kunstwerk is alleen 
in het juiste perspectief te bewonderen vanaf de toren van 
de Sint Janskerk. De sleutel van Sint Servaas is het thema 
van de schildering. Vanaf de toren bezien lijkt het alsof de 
sleutel verrijst uit een geschilderde blauwe wolkenhemel. 
Met de nieuwe anamorfose als eerste project in een lange 
reeks positioneert BV Limburg/ ZOM als ‘Rijksmuseum 
van de middeleeuwen’. De anamorfose werd ingezegend 
door deken Mathieu Hanneman en zangeres Beppie 
Kraft kwam haar onverwoestbare hit ‘In d’n Hiemel’ 
zingen bij die gelegenheid.

DE TELOORGANG VAN SPHINX 

Hans Kanters, oud-directeur van Sphinx, schreef een boek 
over de ondergang van het gerenommeerde keramische 
bedrijf. “Gedane zaken, de ondergang van Sphinx”, zo 
luidt de titel van zijn openhartige publicatie. Kanters 
werd in 1986 aangesteld als directeur van de tegeldivisie en 
werd in 1991 directeur van de sanitairdivisie. Hoe kon zo’n 
mooi en degelijk bedrijf na circa 175 jaar het loodje leggen? 
Sphinx was de icoon van de Limburgse maakindustrie. 
Generaties Maastrichtenaren vonden er emplooi. Mismanage-
ment, vriendjespolitiek en grootheidswaan gingen hand 

in hand. Directeur Hans van Vliet wilde Sphinx snel laten 
groeien, maar had totaal geen strategie ontwikkeld om 
dat ook in goede banen te leiden. De overname door het 
Finse bedrijf Sanitec betekende het begin van het einde. 
Het reddingsplan voor het bedrijf van Kanters cum suis 
mocht niets baten. In 254 pagina’s schetst Kanters een 
onthutsend beeld van de bedrijfscultuur bij Sphinx. 
De neergang ‘leek’ onontkoombaar, men legde zich neer 
bij de economische noodzaak van de ondergang van het 
bedrijf, bij de zogenaamd te sterke concurrentie. Dit 
beeld wil Kanters corrigeren, alleen al voor de honderden
werknemers die hun baan hebben verloren en die geofferd 
zijn aan de grootheidswaan van het bedrijfsbestuur. 
Kanters: ‘Het verlies van Sphinx was niet nodig. Mijn 
stelling is dat het aan wanbestuur lag. In de kern was 
het een gezond bedrijf, de startpositie was goed. Het 
verdwijnen van Sphinx na 175 jaar veroorzaakte bij veel 
mensen een groot trauma’.

KRUISWEGSTATIES 

Vorig jaar zorgden de kruiswegstaties vervaardigd door de 
Belgische artiest Kamagurka voor de nodige opschudding. 
Dit jaar schilderen kinderen van zes basisscholen de 
kruiswegstaties, die worden meegedragen in de religieuze 
stoet op de avond van Goede Vrijdag. Daarna worden de 
doeken van de kinderen tentoongesteld door Zicht op 
Maastricht in de Hoofdwacht op het Vrijthof; de expositie 
is gratis toegankelijk.

Maastricht heeft met “De sleutel tot d’n Hiemel” de grootste gezegende 
anamorfose van Europa

Goede Vrijdag veertien Kruiswegstaties, geschilderd door basisschoolleerlingen, 
worden door de stad gedragen
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’t MEIDEKE VAAN MEDAM ANDRE 

In 1949 werd de Mestreechter Operette Vereiniging opgericht 
als een gelegenheidsensemble om het eeuwfeest van de 
Koninklijke Nederlandse Papierfabriek cachet te verlenen. 
Nu anno 2014 brengt de vereniging elke twee jaar een 
nieuwe voorstelling en is het een van de weinige amateur-
gezelschappen die nog het toneel van het Theater aan het 
Vrijhof bespelen. Voor de nieuwe voorstelling ’ t Meideke 
van Medam André is een professional, Cees Rullens, als 
regisseur aangetrokken. Hij zal er ongetwijfeld zorg voor 
dragen dat de 120 medewerkers, van vocalisten, musici, 
figuranten tot decorbouwers en visagisten weer een 
prachtige kleurrijke gevarieerde voorstelling neerzetten 
voor hun trouwe Maastrichtse publiek.

LIMMEL STUDENTENWIJK 

In de wijk Limmel is een op de vijf inwoners student, 
zoals blijkt uit een onderzoek van de buurtraad. Circa 35 
procent van alle particuliere woningen blijkt in handen 
te zijn van huisjesmelkers die het niet zo nauw nemen 
met de voorschriften met betrekking tot brandveiligheid, 
fietsenstallingen en onderhoud. Van de 140 particuliere 
woningen in Limmel worden er 49 gebruikt voor woning- 
splitsing of onderverhuur, voornamelijk aan studenten. 
Dat hoge aantal studenten zorgt voor scheefgroei in de wijk 
waarbij verschil in leefritme en betrokkenheid tussen stu-
denten en Limmelaars de burgerparticipatie onder druk zet.

KINGSDAY 

De festiviteiten in de stad op de eerste Koningsdag - 26 
april - worden georganiseerd door Marlstone Events en 
Entertainment. Rob Knubben, directeur bij Marlstone, is 
verantwoordelijk voor de programmering op drie locaties 
in de stad. Op de Markt staan onder meer De Jeugd van 
Tegenwoordig, René Amesz, House Quake en Kraak & 
Smaak; op het Vrijthof staan Beppie Kraft, Erwin, Fred 
Lloret, Big Benny, Angelina, W-Dreej, René Innemee en 
Wirt Sind Spitze; in het stadspark staan dj’s en live bands. 
Om 22.00 is het feest afgelopen; de entree is overal gratis.

MAASTRICHT CRIMINELE STAD 

Na Amsterdam is Maastricht de meest onveilige stad 
van ons land, zo heeft onderzoek door de zogeheten 
‘Misdaadmeter’ aangetoond. Per inwoner worden er de 
meeste delicten gepleegd die een gevoel van onveiligheid 
geven, zoals straatroof, woninginbraken of mishandeling, 
allemaal delicten met ‘een hoge impact op het veiligheids-
gevoel’. Maastricht heeft als grensgemeente al jarenlang meer 
dan gemiddeld last van criminaliteit. Het is voor criminelen 
aantrekkelijk om vlak over de grens toe te slaan. Maastricht 
steeg op de misdaadlijst ten opzichte van 2013 van de vierde 
naar de tweede plaats.

De Mestreechter Operètte Vereiniging brengt in het Theater aan het Vrijthof 
de operette “’t Meideke vaan medam André” ten uitvoering

Koningsdag trekt in het stadspark veel aandacht
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PUUR – EEN GOED CONCEPT 

De Puur-concept-store is een prima 
initiatief van Anja Jansen. Wat houdt 
Puur in? Voor 25 euro per dag kun je 
een winkelunit huren. Voor velen is 
dat een uitkomst. Kleine beginnende 
ondernemers kunnen zo voor korte 
tijd, heel spontaan, de sprong naar de 
winkelverkoop van hun producten 
wagen. En ook nog eens op een toploca-
tie. Het gaat immers om winkelpanden 
in het centrum.De eerste ondernemers 
die het concept omhelzen, hebben de 
winkel voor een week gehuurd. Maar 
er zijn ook aanvragen voor de huur 
van een dag. Bij Puur weet je dus nooit 
wat er te koop wordt aangeboden. Het 
initiatief is overigens ook een uitkomst 
voor de stad Maastricht. Het is mede 
ontwikkeld als tijdelijke oplossing voor 
de leegstand van winkelpanden in het 
stadscentrum.

TONEELACADEMIE

Ann Olaerts stopt na een jaar als direc-
teur van de Maastrichtse Toneel-
academie. De nadruk ligt voor haar te 

veel op de zakelijke organisatorische 
kant van haar directoraat dan op de 
artistieke onderwijsinhoudelijke kant. 
Haar taken worden waargenomen 
door Leo Swinkels, directeur van de 
faculteit van de Kunsten. Swinkels is 
ook de kartrekker van een ambitieus 
samenwerkingsproject tussen zeven 
Europese theaterscholen. Mogelijke 
naam voor dit project: de Jeroen 
Willems Academie. Participanten zijn 
scholen in Oslo, Helsinki, Warschau, 
Berlijn, Luik en Brussel. Dit samen-
werkingsverband maakt halfjaarlijkse 
uitwisseling van studenten naar 
buitenlandse partneracademies 
mogelijk.

ZESHONDERD JAAR 
STERRE DER ZEE 

Het genadebeeld van Ster-der-Zee 
in de Merodekapel van Slevrouwe is 
zes eeuwen oud. Na zeshonderd jaar 
heeft het beeld nog weinig aan zeg-
gingskracht ingeboet. Een ‘bougie’ 
branden bij de beeltenis van Slevrouwe 
hoort bij het alledaagse leven in de 
stad. Het beeld krijgt een nieuwe 

mantel, ontworpen door Claire Marie 
Buffet, een talentvolle Franse studente 
van de afdeling textiele vormgeving 
van de Academie voor Beeldende 
Kunsten. Op tweede Paasdag wordt 
de mantel ingezegend door bisschop 
Frans Wiertz en aansluitend wordt het 
beeld in haar nieuwe robe meegedragen 
in de traditionele sacramentsproces-
sie. In de kruisgang van Slevrouwe 
is een tentoonstelling te zien over 
het genadebeeld en haar bewogen 
geschiedenis. Slevrouwe viert nog 
een verjaardag: het driehonderdjarig 
bestaan van de Broederschap.

PUUR, het eerste shop-in-shop leegstand concept 
in Maastricht. Kleine ondernemers in flexibele 
dagelijks opzegbare winkels

Het 600 Jaar oude beeld van de Sterre der Zee toont tijdens de kleine rondgang voor het eerst 
haar nieuwe mantel
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WAT WAS ER NOG MEER....

FRANKENSTRAAT KUNSTZINNIG 

In de Frankenstraat in het Wittevrou-
wenveld ziet men steeds meer kunst. 
Zeven maanden werkte Miquel Pozo 
Blanco pro deo – het collectief Noord 
Oost Kunst (NOK) verschafte hem wel 
de materialen – aan een meterslang 
schilderij dat de gevel siert van de 
Turkse bakkerij. Een pronkstuk!

DUMOULIN FAILLIET 

Met het faillissement van Mathieu 
Dumoulin BV, handelaar in badkamers, 
sanitair en verwarming, gaat een van 
de oudste bedrijven in Limburg op 
de fles. De firma werd opgericht in 
1834. Er werken 47 man personeel. 
Het faillissement is een gevolg van de 
economische crisis. Dumoulin was 
vijf generaties lang in handen van 
één familie; in 1981 werd het bedrijf 
verkocht en het kwam in 2002 in 
handen van de Boesten Holding BV. 
Er is een gerede kans dat Dumoulin 
een doorstart kan maken.

SEXY AS HELL 

Het jonge evenementenbureau Gedre-
ven Gasten presenteert het nieuwe 
concept Sexy as Hell in Maastricht 
Music Hall. Doelgroep: achttien 
plussers. Voor die groep is er te 
weinig te beleven in Maastricht, zegt 
Gedreven Gasten. Daar brengt het 
bureau verandering in met de eerste 
editie van Sexy as Hell, een avond 
met house en electro music en met 
een flinke scheut rhythm- and-blues. 
Sexy moet een regelmatig terugkerend 
evenement gaan worden.

PINK PARTY 

Op de 73e editie van de Pink Party, 
het grootste roze feest van het 
zuiden, georganiseerd door homo-
belangenvereniging COC, was volop 
extravagantie, dans en muziek voor 
de honderden bezoekers. Bezoekers 
konden een soa check laten doen of 
zich laten inenten tegen hepatitis-B 
bij de stand van de GGD, die elk jaar 
tijdens dit roze evenement aanwezig is. 
Het feest vond plaats in de Bonbonnière

RUSSISCH CONSULAAT 

In het bijzijn van burgemeester Onno 
Hoes, gouverneur Theo Bovens en 
ambassadeur Roman A. Kolodkin 
is het nieuwe Russische consulaat 
geopend in de Bonbonnière. De 
diplomatieke post wordt bemand 
door zakenman Pieter van Vloten. 
Hij zal zich richten op het groeiend 
aantal Russen in de Euregio. Ook 
ondernemers, die zaken willen doen 
met Rusland, kunnen bij de honorair 
consul terecht.

VERSTILDE SCHOONHEID 

Het Centre Céramique presenteert 
prachtige Japanse prenten in de 
expositie Verstilde Schoonheid uit 
de collectie van verzamelaar Jan van 
Reek, die zijn collectie in 2001 aan het 
Centre Céramique schonk. De prenten 
tonen de ‘wereld van kortstondig 
plezier’ met afbeeldingen van zowel 
mooie jonge courtisanes, als van ge-
emancipeerde Japanse vrouwen. Ook 
zijn er voorstellingen te zien van het 
gewelddadige bizarre kabuki-theater.

Ceremoniële opening van het Honorair Consulaat 
van de Russische Federatie

Nationaal Museum Weekend in het Natuurhistorisch Museum
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Math Stroes krijgt een Koninklijke Onderscheiding voor zijn werk voor onder andere het Reuzengilde, Graf van Sint Servaes en de Vief Köp

Nu nog bovengronds, maar ook bij het station komt een ondergrondse fietsenstalling
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VRIJ PARKEREN 

Wie op zondag naar de kerk gaat in 
een van de vier kerken in het stads-
centrum, kan zijn auto tijdens de 
zondagse mis een uur lang gratis 
parkeren in een van de Q-Parkgarages 
in de binnenstad. Dat is de deal die de 
vier kerkbesturen gezamenlijk hebben 
gesloten met het parkeerbedrijf.

INTERCITY NAAR HASSELT 

Vanaf december is het mogelijk met 
een intercity rechtstreeks naar 
Hasselt te reizen, lang voordat de 
sneltram Maastricht-Hasselt wordt 
gerealiseerd. Er is een nadeel: de 
sneltram gaat iets minder dan veertig 
minuten doen over dit traject, de 
intercity zal er ruim anderhalf uur 
over doen!

DJ ACADEMY 

DJ Big Rob, alias van Rob Leseur en 
Sjors van de Weijer starten de eerste DJ 
Academy in Maastricht. Daar schijnt 
veel behoefte aan te zijn. De twee 

muzikale vrienden gaan van start 
met een groep deelnemers van in de 
twintig en een groep veertigers. Je 
leert er alles van het vak van DJ... van 
technische kennis tot het opbouwen 
van een eigen show en het omgaan 
met lastige clubeigenaren.

STATION WYCK II 

Tijdens de graafwerkzaamheden voor 
de fundering van de nieuwe parking bij 
het station Maastricht Centraal hebben 
de werklieden de fundamenten bloot-
gelegd van de fundering van station 
Wyck II, dat in 1856 werd gebouwd 
voor de spoorlijn Hasselt- Maastricht. 
Er bestaan helaas geen foto’s van 
dit station. De gevonden fundering 
wijst uit dat het een laag langgerekt 
gebouw moet zijn geweest, dat liep 
van de Antoniuslaan tot vlak voor het 
huidige stationsgebouw. Dit was het 
tweede spoorwegstation van Maas-
tricht. Station Wyck I was gebouwd 
voor de treinreizigers van en naar 
Aken. Dat was de allereerste interna-
tionale spoorweglijn van ons land.

Nieuw op zondag, de Brocantemarkt 
achter Minckelers

Kindermodeshow in de RechtstraatGouverneur Bovens ontvangt 1e exemplaar van het 
boek 130 jaar geschiedenis Mastreechter Staar
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Start van de 37e Treechloop

Het “First European Presidential Debate” in het Theater aan het Vrijthof
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Einde Liberty Tour in de ENCI groeve
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DUITSE GAST BIJ HERDENKING 

Locoburgemeester Hilde Schmidt van Aken is te gast bij 
de jaarlijkse dodenherdenking. Ze woont de oecumenische 
dienst bij in de Servaasbasiliek en de herdenkingsplechtig-
heid voor oorlogsslachtoffers op het Herdenkingsplein. 
Ook al legt ze geen krans en houdt ze geen toespraak, 
opmerkelijk is dat ze erbij is. Haar aanwezigheid past bij 
de goede samenwerking tussen Maastricht en Aken.

DE BESTE DOKTERS STUDEREN AF IN MAASTRICHT 

Uit een wedstrijd tussen studenten van alle medische 
faculteiten zou je kunnen afleiden dat de beste dokters 
van Nederland aan de UM afstuderen. De Maastrichtse 
studenten winnen namelijk de eerste prijs in de derde 
editie van de Rosalind Franklin Contest. De naamgeefster 
van deze wedstrijd is de ontdekker van de DNA-structuur 
(1920-1958). Elke universiteit vaardigde haar vijf beste 
studenten af. Vorig jaar won de VU uit Amsterdam de 
trofee; nu dus Maastricht. 

MUURHAGEDIS KRIJGT TUNNELTJES 

Het is in Nederland nog niet eerder vertoond. Maar in het 
Belvédèregebied komen tunneltjes om het leefgebied van 
de internationaal beschermde muurhagedis te vergroten. 
Het reptiel was dertig jaar geleden zo goed als uitgestorven. 
In Maastricht leefden destijds nog maar 34 dieren in de 
vestingwallen. Inmiddels is hun aantal door allerlei maat-
regelen uitgegroeid tot meer dan duizend. De tunneltjes 
moeten ervoor zorgen dat allerlei verspreid liggende leef-
gebieden in de Belvédère met elkaar worden verbonden. 
De tunneltjes maken onderdeel uit van de forse ingrepen 
die in het gebied op de rol staan, zoals de verlegging 
van de aanvoerwegen van de Noorderbrug, de tram naar 
Hasselt, de aanleg van de Bosscherlaan en de bouw voor 
grootschalige detailhandel. Het ministerie wil alleen aan 
deze plannen meewerken als er ook compenserende maat-
regelen voor de natuur worden getroffen. Daarvoor is 13,1 
miljoen beschikbaar. Van dat geld profiteert niet alleen de 
muurhagedis, maar ook de hazelworm, de vleermuis en 
de das. 

Dodenherdenking op het Herdenkingsplein in aanwezigheid van Hilde Scheidt, burgemeester van Aken
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FRANSE SFEREN OP 1 MEI 

De nationale feestdag van Frankrijk op 1 mei is de aanleiding 
om de Kommel in Franse sfeer te dompelen. Het Kom-
melplein is omgedoopt tot Place du Tertre (‘Heuveltje’). 
Amateurkunstenaars tonen er hun werk. De bewoners van 
het voormalige Ursulinenklooster aan de Grote Gracht 
verkopen kaarsen voor het goede doel. Franse chansons 
klinken uit de geluidsboxen. Een wijnproeverij ontbreekt 
evenmin.

GEEN DAG ZONDER SCHRIJVEN 

Het Regionaal Historisch Centrum (RHCL) is een weekend 
lang in de ban van ‘het collectief van kunstenaars Het 
Verbond’. Het Verbond geeft er een voorstelling onder 
de titel: “Geen dag zonder schrijven”. Artistiek leider en 
schrijver Jelle Stiphout brengt er met zijn acteurs de 
verhalen tot leven die in het archief te vinden zijn. Of 
het nou gaat over Sint Servaas, Minckelers, d’Artagnan 
of Petrus Regout, het gezelschap draait er zijn hand niet 
voor om. Stiphout:”We beginnen in het nu. Geschiedenis 
is het verhaal van gisteren en hoe het vandaag is geworden 
tot wat wij zullen zien als we morgen terugkijken. De 
verhalen blijken vaak veel mooier dan de geschiedenis. 
Het is waarheid en fictie tegelijk. De voorstelling schiet 
alle kanten op met de nodige slapstick, muziek en het 
Maastrichtse volkslied”. Het is de tiende show van het 
Verbond, vooralsnog de laatste. 

DUCKRACE OP DE JEKER 

De heren van de Ronde Tafel 174 organiseren een eendenrace 
op de Jeker. Zo’n tienduizend gesponsorde gele plastic 
badeendjes worden voor het goede doel de rivier ingegooid. 
De heren zien er nauwlettend op toe dat er stiekem geen 
andere eendjes in het water worden gedompeld. De 
bedoeling is dat de eend die het eerst de monding van de 
Jeker in de Maas bereikt, de race wint. De winnaar blijkt 
echter een echte eend te zijn die als eerste de Maas bereikt. 
De Ronde Tafel is heel tevreden over het verloop van de 
wedstrijd en over de opbrengst ervan. Het geld is bestemd 
voor stichting Dierenpark Maastricht die de ezels, de herten, 
de geitjes, de bokjes en de vogels verzorgt. 

PVDA NIET MEER IN B&W 

De kiezers laten de PvdA massaal links liggen. Was in 2006 
de partij nog met zestien zetels de grootste bij de gemeente-
raadsverkiezingen, acht jaar later verliest ze tienduizend 
stemmen. Van de dertien zetels in 2010 zijn er in maart 
2014 nog maar vijf over. Bij de coalitiebesprekingen zet de 
partij zichzelf buitenspel. Voor het eerst sinds de Tweede 
Wereldoorlog is de PvdA niet meer vertegenwoordigd in het 
College van Burgemeester en Wethouders. De teloorgang op 
landelijk gebied zet zich plaatselijk door. Door onderling 
gekrakeel wordt de partij links helemaal voorbij gelopen 
door de SP. Deze partij treedt wel toe tot het college - voor 
het eerst in de geschiedenis.

“Le jour du Muguet” kleinschalig festival op het Kommelplein Duckrace Maastricht. Een evenement van de Ronde Tafel 174 waarbij 
duizenden badeendjes op eigen kracht naar de finish moeten zwemmen
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INVESTERING IN GASTVRIJHEID 

Zo’n dertig partijen, van ondernemersclubs tot Q-park 
zetten hun handtekening onder het convenant ‘Gastvrij 
Maastricht’. Met hun handtekening willen ze bijdragen aan 
de verbetering van de gastvrijheid en aan de financiering 
daarvan. De eerste proef met onder andere ‘hospitality 
guides’ krijgt met dit convenant een vervolg. Stadsgidsen 
herkenbaar aan hun witte jas met de tekst: ‘Ask’ gaan de 
straat op om toeristen te helpen. De gidsen kunnen ook 
ingezet worden bij evenementen om bezoekers wegwijs te 
maken. De vraagbakens krijgen trainingen in hospitality 
en horecacursussen. 

TELOORGANG AED’S 

In alle wijken zou de Automatische Externe Defibrillator 
(AED) moeten hangen om te gebruiken bij acuut hartfalen. 
Nu ze overal zijn geplaatst trekt de gemeente haar handen 
ervan af. Door bezuinigingen is er geen geld meer om de 
accu’s te vervangen. De gemeente stelt zich op het standpunt 
dat de gelden die naar de buurten gaan, daarvoor maar 
moeten worden aangewend. De wijken moeten keuzes 
maken, aldus de gemeente. In Pottenberg zijn al AED’s uit 
het systeem verwijderd. Uit onvrede over deze gang van 
zaken stapt coördinator Henk Muytjes van het AED-project 
in Belfort, Daalhof en Hazendans op. Het onderhoud van 
de apparaten kost slechts 250 euro per maand. Daarom 
snapt hij het schrappen van de gelden dan ook niet.

MINDER UITVALLERS OP REGIOSCHOLEN 

Het Bureau Voortijdig Schoolverlaten komt met voorlopige 
cijfers over 2012-2013. Daaruit blijkt dat in dat schooljaar 
het percentage voortijdige schoolverlaters zonder diploma 
in de regio is teruggelopen van 3,5 naar 2,2 procent. In 
absolute getallen gaat het om 861 jongeren zonder diploma. 
Een deel van de terugloop is te wijten aan de daling van 
het aantal leerlingen, van 43.124 naar 42.941. Een ander 
deel heeft te maken met betere meetmethodes. Hoe dan 
ook, het beleid van de scholen om afhakers weer terug de 
school in te lokken, blijkt succesvol te zijn. 

ONTSLUITING BEVOLKINGSREGISTER 1890-1920 

Het bevolkingsregister over de periode 1890-1920 is een van 
de moeilijkst toegankelijke. Het wordt vaak geraadpleegd 
maar het is bijzonder moeilijk te doorgronden. Het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg (RHCL) besluit dan ook dit 
archief te gaan digitaliseren. Een grote groep vrijwilligers 
gaat aan de slag om alle gegevens in de computer in te 
voeren door middel van een speciaal ontwikkeld com-
puterprogramma. In drie weken tijd blijken gegevens 
van 45.000 oud-Maastrichtenaren ingevoerd te zijn. De 
invoering ervan is monnikenwerk. Pas over twee jaar zal 
het karwei geklaard zijn – als alles meezit tenminste. De 
periode 1890-1920 is de laatste waarin het bevolkingsregister 
op de ouderwetse manier is bijgehouden. In 1920 deed de 
kaartenbak zijn intrede. 

Met het ondertekenen van het convenant haakt een groot aantal bedrijven aan 
bij het project Gastvrij Maastricht

Conferentie van de vereniging van het 5 Linie Regiment, 200 jaar geleden 
opgericht in Maastricht
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MASSALE BELANGSTELLING VOOR 
STADSPROCESSIE 

De Servaasprocessie trekt weer door de 
binnenstad. Mede door het schitterende 
weer loopt het aantal toeschouwers 
in de duizenden. De belangstelling 
is zelfs zo groot dat de binnenstad 
dichtslibt. Op sommige plekken is er 
geen doorkomen meer aan. In de stoet 
loopt een groep Armeniërs mee. Naar 
verluidt kwam Servatius uit Armenië. 
In de stad wonen nogal wat Armeniërs. 
Ze hebben een eigen geloofsgemeen-
schap in de kerk van Pottenberg. 

ALBEDA OVERLEDEN 

De alom gerespecteerde Wil Albeda 
(1925) overlijdt op 7 mei op 89-jarige 
leeftijd. Hij was minister van Sociale 
Zaken in het eerste kabinet van Agt 
(1977-1981). Voor Maastricht en in het 
bijzonder voor de universiteit is hij 
van onschatbare waarde geweest. Na 
zijn ministerschap kwam hij in 1982 
naar Maastricht om als bouwdecaan 
de Economische Faculteit op te zetten. 
Hij deed dat met verve. Hij nam een 

groot netwerk mee, was politiek 
gepokt en gemazeld en wist heel goed 
hoe hij zijn doel moest bereiken. 
Zowel nationaal als internationaal 
heeft hij de faculteit stevig weten te 
verankeren. Het instituut ontwikkelde 
zich tot huidige School of Business 
and Economics. Een van zijn vele 
verdiensten is dat hij het Researchcen-
trum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
(ROA) en het Merit-instituut naar 
Maastricht haalde. Albeda, een nuchtere 
calvinistische Rotterdammer met 
Fries bloed, had het in de stad zo naar 
zijn zin dat hij er zich na zijn aankomst 
voorgoed vestigde: “Het is hier goed 
wonen”. 

‘EXTREEM LEVEN’ IN MUSEUM 

Onder de titel ‘Extreem leven’ opent 
het Natuur Historisch Museum een 
nieuwe expositie. Ze is gericht op 
dieren die onder extreme omstandig-
heden kunnen overleven, zoals de 
Koboldhaai die overleeft in de donkerste 
diepzee of de Pompeiworm die leeft bij 
thermale en vulkanische bronnen in de 
zee op twee tot drie kilometer diepte. 

OMWONENDEN KLEVARIE NAAR 
DE RECHTER 

Zorgkoepel Envida zal naar de rechter 
moeten. Omwonenden van zorg-
centrum Klevarie protesteren tegen 
de omgevingsvergunning die de 
gemeente aan Envida heeft verleend 
voor de nieuwbouw en herontwik-
keling op het Klevarieterrein. De 
omwonenden accepteren niet dat 
het oorspronkelijke goedgekeurd 
masterplan zonder overleg met hen is 
aangepast. Ze zijn vooral geïrriteerd 
door de herziene bouwhoogte van de 
geplande herstelkliniek. Die wordt 
niet drie maar vier verdiepingen hoog. 
De gemeente heeft die herziening 
goedgekeurd terwijl het plan op deze 
manier in strijd is met het bestem-
mingsplan. Met de gang naar de rechter 
geven de omwonenden ook uiting aan 
hun wantrouwen tegen de plannen-
makers die in hun ogen afspraken 
niet nakomen, loze beloften doen en 
niet of slecht communiceren. Ook de 
onwil van Envida om met omwonenden 
tot overeenstemming te komen zet 
bij de bewoners kwaad bloed. 

Misha Gelber, actief betrokken bij het herdenken 
van de Holocaust, vertelt in de Sint Janskerk over 
concentratiekamp Bergen-Belsen

De Stadsprocessie trekt elk jaar van de Sint-Servaaskerk naar de Onze Lieve Vrouwekerk
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OP WERELDREIS IN EIGEN STAD 

Het festival El Dunya in het stadspark is een groot succes 
- mede vanwege het prachtige weer. Bezoekers kunnen 
luisteren naar optredens van allerlei bands en genieten 
van Zuid-Amerikaanse of Turkse muziek. Bij allerhande 
kraampjes zijn exotische gerechten te verkrijgen. Bijzonder 
is een compilatie van filmpjes over de hele wereld in het 
Pesthuys Podium. Ook de Hiemel is bij het festival betrokken. 
Het thema van het festival: cultuur, armoede, scholing en 
ontwikkelingshulp. 

OPENBAAR GROEN IN VERKOOP 

Bij wijze van proef gaat de gemeente kleine stroken openbaar 
groen (met een beperkte publieke functie) in de verkoop 
doen. Op deze manier kan het oneigenlijk gebruik van 
gemeentegrond worden teruggedrongen. Vooralsnog 
gaat het ‘snippergroen’ alleen in de verkoop in de Heeg, 
Itteren, Daalhof en Villapark. Voor 75 euro per vierkante 
meter kunnen bewoners daar kleine perceeltjes naast hun 
woning aankopen. De gemeente bekijkt overigens per geval 
of de stukjes groen worden vrijgegeven. De bedoeling is 
dat het mes aan twee kanten snijdt: “De koper legaliseert 
zelf een strafbare situatie en de gemeente hoeft geen 
onderhoud meer te plegen”. Als de proef slaagt, zullen 
ook in andere wijken stukken groen worden verkocht. 
Huurders kunnen geen grond kopen. Ze kunnen die wel 
huren voor 5,25 euro per vierkante meter. 

VIJFTIENDE KUNSTTOUR 

De kunsttour is aan zijn 15de editie toe. Terugblikken is 
er echter niet bij. Alles staat in het teken van het nu met 
speciale aandacht voor jongeren. Ooit was de tour begonnen 
als een open atelierroute met als kloppend hart de voormalige 
brandweerkazerne aan de Capucijnenstraat. Dit jaar is de 
Timmerfabriek het startpunt. Organisator Art2 Connect wil 
een kritisch podium bieden aan de hedendaagse kunsten 
in de euregio. Het gebeuren trekt jaarlijks zo’n negen-
duizend bezoekers. Het thema is NU, noe, jetzt, maintenant. 
Er wordt dus niet teruggekeken: Leven in het NU. Bijzonder 
is dat er dit keer ook een aparte kunstroute is voor mensen 
die slecht ter been zijn. Kunstfront en stichting Kompas 
Nederland nemen hen mee op een wandeling van twee uur 
langs alle locaties die getoetst zijn op toegankelijkheid. 

STAANDE OVATIE VOOR MOV 

De Mestreechter Operètte Vereiniging krijgt een staande 
ovatie van het publiek in het Theater aan het Vrijthof. De 
MOV speelt er ’t Meideke vaan Medam André, een operette van 
de Franse componist Charles Le Cocq. De toeschouwers 
genieten van een ouderwetse avond Maastrichts amusement 
en weten dat ook te waarderen. Het stuk is in ’t Mestreechs 
bewerkt door Phil Dumoulin. Regisseur Cees Rullens heeft 
er een leuke voorstelling van gemaakt. Dat blijkt trouwens 
geen eenvoudige opgave te zijn van een operette die al 150 
jaar oud is.

Festival El Dunya bij de Onze Lieve Vrouwewal Allerlaatste examen in de kapel van het Bonnefantencollege aan de 
Tongerseweg. Het gebouw wordt binnenkort gesloten
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STRAATOVERLAST GROTER DAN 
LANDELIJK GEMIDDELDE 

De veiligheidsmonitor 2013 windt er geen doekjes om. 
In Maastricht zegt 26,6 procent van de ondervraagden 
veel zogeheten ‘sociale overlast’ te ervaren. Het gaat om 
overlast van dronken mensen op straat, drugsgebruik, 
drugshandel en rondhangende jongeren. Het percentage 
is aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde van de steden 
met meer dan 70.000 inwoners, te weten 13,7. Zelfs de vier 
grote steden scoren met 18,2 procent lager dan Maastricht. 
Alom wordt de overlast door jongeren als het grootste 
probleem ervaren. Het onderzoek is uitgevoerd door het 
Centraal Bureau van de Statistiek in samenwerking met 
het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

BANEN IN DE ZORG WEG 

Rijksbezuinigingen op de zorg zorgen er ook in Maastricht 
voor dat banen verdwijnen. Bij de Mosae Zorggroep 
verdwijnen tot 2017 zeker 80 tot 100 fulltimebanen, goed 
voor het ontslag van 120 tot 150 medewerkers. De organisatie 
omvat de zorgcentra Campagne, Licht & Liefde, Gerlachus, 
Scharwijerveld en Daalhof. Bij Envida hakken de bezuini-
gingen er ook flink in. De gevolgen zijn ingrijpend. De 
organisatie schrapt de komende jaren maar liefst 400 volle 
banen. Hierdoor zullen tussen de 600 en 800 medewerkers 
op straat komen te staan. Zorgcentra de Molenhof en 
Lenculenhof zullen worden gesloten. 

BUURTTUIN DICHT 

Maria Essers, voorzitter van het Buurtplatform Argus, ziet 
zich genoodzaakt de buurttuin 6211 in het Statenkwartier te 
sluiten. De overlast is er te groot geworden. Essers spreekt 
van een ‘meet, greet en dealplek’ voor daklozen, verslaafden 
en drugsdealers. Ze zorgen voor zoveel overlast dat voor 
kinderen en hun ouders alsmede voor andere bezoekers de 
tuin (voorlopig?) op slot gaat. Het Buurtplatform wijt de 
ellende aan de samenvoeging van alle daklozenopvang in 
een pand aan de Statensingel. Essers:”Wij zijn geschrokken
van de aanzuigende werking die dit pand heeft op 
verslaafden en daklozen”. Verantwoordelijk wethouder 
Jack Gerats zegt de sluiting serieus te nemen en te zoeken 
naar oplossingen. 

STRAATROVEN: MAASTRICHT KOPLOPER 

Van de 325 bij de politie in Limburg gemelde straatroven 
in 2013 zijn er 114 gepleegd in Maastricht, waarmee de stad 
provinciaal koploper is. Van die delicten is 11,5 procent 
opgelost. De meeste straatroven vinden plaats in het centrum 
van de stad. Opvallend vaak is een smartphone het doelwit. 
De politie zet diverse projecten op touw om de straatrovers 
aan te pakken. Zo worden in samenwerking met de horeca 
preventiecampagnes gestart, speciaal gericht op zakkenrollers, 
onder het motto: “Be smart with your phone”. Aangezien 
studentenhuizen nogal eens prooi zijn van inbrekers, 
wordt ook de aandacht gericht op studenten.

Met het neerhalen van de ijzeren masten wordt de sloop van 
de elektriciteitsmasten in Limmel afgerond

Het Jekerkwartier staat in het teken van het JekerJazz Art Live festival
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KOMST PROTONENKLINIEK UITGESTELD 

Het ministerie van Volksgezondheid geeft begin 2014 
toestemming om vier protonenklinieken te vestigen 
en wel in Groningen, Amsterdam, Delft en Maastricht. 
In deze klinieken kan met technologisch geavanceerde 
protonentherapie bepaalde groepen kankerpatiënten 
gerichter worden geholpen. Tumoren worden dan aan 
een precisiebombardement onderworpen waardoor het 
omliggende weefsel niet wordt beschadigd. De branche-
vereniging van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt 
vier klinieken echter teveel van het goede en wil de komst 
ervan ‘inhoudelijk beter voorbereiden’. Met name de hoge 
kosten zijn voor de ZN een struikelblok. Ze wil dan ook 
slechts met een of twee klinieken een contract afsluiten. 
Het besluit van de ZN roept veel weerstand op zowel 
bij de Nationale Federatie Kankerpatiëntenorganisaties 
(NFK) als bij de politiek. In Maastricht hoopt Maria Jacobs 
van de Maastro Clinic dat het project doorgang zal vinden.

GROTE GRACHT OP DE SCHOP 

Tot genoegen van veel winkeliers wordt de Grote Gracht 
aangepakt. Er wordt niet alleen aan een nieuwe gasleiding 
gewerkt, ook de straat zelf krijgt een beter aanzien zodat ze 
beter aansluit op de rest van de binnenstad. De verkeers-
situatie wordt eveneens verbeterd. Net als in de Brusselse-
straat kunnen fietsers straks in twee richtingen pedaleren. 
Er zullen wel wat parkeerplaatsen verdwijnen. De hoop is 

dat een en ander leidt tot een veiligere verkeerssituatie, met 
name voor kinderen die op de Montessorischool zitten in 
de aanpalende Capucijnenstraat. 

BRONPROCESSIE VALT IN HET WATER 

Fanfare Sint Servatius bestaat 110 jaar en de processie naar 
de Servaasbron op de Cannerweg 35 jaar. De fanfare draagt  
- ter gelegenheid van beide jubilea - voor het eerste de 
zorg voor de organisatie van de processie. Daarmee wordt het 
organisatiecomité verbonden met het muziekgezelschap. Het 
weer speelt de organisatie helaas parten. De voorspelde 
regen maakt dat de processie moet worden ingekort. De 
mis in de Sint Theresiakerk vindt wel doorgang evenals 
het frühschoppen in de fanfarezaal. 

JAARREKENING 2013: KLEINE WINST 

Wethouder John Aarts is een tevreden man. Hij presenteert 
de financiële cijfers over 2013 en stelt vast dat er een kleine 
winst is geboekt van 177.000 euro. Aarts: “Op een begroting 
van 450 miljoen is dat natuurlijk geen immens bedrag. Maar 
gezien alle financiële tegenwind is dat een prima resultaat”. 
Volgens de wethouder is dat een gevolg van financiële 
meevallers, bezuinigingen en incidentele opbrengsten. 
Ook in 2010, 2011 en 2012 boekte de stad een positief resultaat. 
Dit is, aldus de wethouder, een solide basis wetende dat er 
van alles op de stad afkomt in de vorm van decentralisaties 
en daarmee gepaard gaande bezuinigingen. 

De Liberty Tour is uitgezet om ‘hen die vochten voor onze vrijheid’ 
te herdenken

Op zeven verschillende plekken in de stad worden bloemenpatroon aangelegd 
met het thema “Maastricht viert 200 jaar Koninkrijk”.   (foto Gemeente Maastricht)
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GELD VOOR ONDERZOEK STUWBRUG 

Het idee is al een tijd geleden gelanceerd: een heuse brug 
over de Maas vanaf Bosscherveld over de stuw naar 
Borgharen. Zo’n fiets- en voetgangersbrug staat al lang 
op het verlanglijstje van recreanten en inwoners van 
Borgharen en Itteren. Vanuit Rijkswaterstaat is de brug 
echter altijd tegengehouden. Het provinciebestuur laat nu 
onderzoeken of zo’n brug haalbaar is. Dit ook in verband 
met het Grensmaasplan dat inmiddels in een gevorderd 
stadium verkeert en het Rivierpark Maasvallei dat steeds 
meer vorm krijgt. 

GEUSSELTBAD: 298.533 BEZOEKERS 

Het Geusseltbad blijkt van april 2013 tot april 2014 298.533 
zwemgasten te hebben geregistreerd. Dat is meer dan de 
inmiddels gesloten zwembaden Dousberg, Vijverdal en 
Heer ooit samen hebben behaald. Toch is dit aantal verre 
van toereikend. Bij de bouw van het Geusseltbad is becijferd 
dat 338.000 bezoekers nodig zijn voor een gezonde financiële 
exploitatie. Maurice Bockting, directeur Maastricht Sport, 
is optimistisch. Hij ziet groeikansen om op termijn het 
benodigd aantal bezoekers te krijgen: “De zwemmers zijn 
tevreden over het bad, clubs vragen steeds meer uren en 
steeds meer andere doelgroepen tonen interesse”. 

DRUGSOVERLAST ROND STATION RANDWIJCK 

De gemeente constateert een toename van de drugsoverlast 
rond station Randwijck. Die wordt veroorzaakt door 
gebruikers en kopers uit België die in de omliggende 
straten hun deals sluiten. Burgemeester Onno Hoes heeft 
inmiddels actie ondernomen. In de commissievergade-
ring Algemeen Welzijn is de overlast bediscussieerd. De 
meningen blijken echter verdeeld. Een deel wil eerst een 
nieuwe veiligheidsanalyse, een ander deel wil daar niet op 
wachten en eist een snelle aanpak. 

MASTREECHTER STAAR OP MUZIKALE REIS 

De Koninklijke Mastreechter Staar geeft een concert in 
het Theater aan het Vrijthof ter ere van de viering van 200 
jaar Koninkrijk. Het concert is de start van een muzikale 
tour met Maastricht als begin- en eindpunt. In de reeks 
optredens werkt de Staar samen met het Conservatorium. 
Het thema is internationale oriëntatie, hetgeen tot uiting 
komt in de programmering. Werken van Verdi, Wagner 
en Mozart met Franse en Limburgse medleys, Slavische 
muziek en Oud-Hollandse liederen. Ook de drie officiële 
volksliederen van Nederland, België en Luxemburg worden 
ten gehore gebracht.

Dankzij studentenvereniging Saurus en de Maastrichtse Jongerenraad 
kon om middernacht al voor het Europees Parlement gestemd worden

Poppenbeurs in het MECC
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BESCHERMING ARCHEOLOGISCH MONUMENT 

De Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en de gemeente 
Maastricht nemen maatregelen om het archeologisch 
monument aan de Pasestraat in Borgharen beter te 
beschermen. Op de bewuste plek zijn resten gevonden 
van een Romeinse villa en enkele Merovingische graven. 
Archeologen zijn druk doende om de vindplaats te 
onderzoeken. Dat onderzoek is dermate interessant dat 
er maatregelen nodig zijn om de plek te beschermen tegen 
grafrovers en mensen met metaaldetectors. 

KLACHTEN NEMEN TOE 

Het aantal klachten over de gemeente neemt toe. In 2013 
zijn 247 officiële klachten ingediend; een jaar daarvoor 
waren dat er 184 en in 2011 131. Het grootste deel van de 
klachten wordt niet ontvankelijk of ongegrond verklaard 
(142 in totaal). Het aantal gegronde klachten is 33, wat 
nagenoeg overeenkomt met het cijfer in voorgaande jaren. 
Volgens een gemeentewoordvoerder nemen de klachten 
toe omdat de klachtenprocedure steeds eenvoudiger is 
geworden. 

Viering van honderd jaar Maastrichtse Watersportclub (MWC) De Dag van de Buurten, een tweejaarlijks evenement waarbij buurtplatforms 
in het zonnetje worden gezet
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WAT WAS ER NOG MEER....

DAG VAN DE BOUW TREKT BIJ A2 
DUIZENDEN BEZOEKERS 

Tijdens de landelijke Dag van de 
Bouw nemen zo’n 12.000 mensen 
een kijkje in het noordelijke deel van 
de A2-tunnel. Deze derde open dag 
breekt alle records. Niet eerder zijn 
er zoveel bezoekers geweest. In 2013 
kwamen 8.500 mensen een kijkje 
nemen en in 2012 5.500. 

IN MEMORIAM FRANK SMITS 

“Den dokter met de piep is de piep 
oet”. Het zou een uitspraak kunnen 
zijn van Frank Smits zelf. Hij overlijdt 
na een periode van ernstig lichamelijk 
ongemak. De huisarts-met-de-pijp 
was een graag geziene gast in de stad. 
Hij was een ras-carnavalist. Hij zat 
één periode in de gemeenteraad voor 
de PvdA. Het was echter niet zijn 
ding. Hij was erg humoristisch en 
demonstreerde dat regelmatig bij 
de Narrenrechtbank: ‘’t Wiecker 
Tribbenaol’.

NIEUW WINKELCENTRUM IN HEER 

Plus Supermarkt en Big Bazar openen 
hun deuren in het nieuwe winkel-
centrum in Heer. Beide zaken zijn 
nieuw. Naast de bestaande winkels 
Aan de Leim is 2000 vierkante meter 
extra winkelruimte gerealiseerd. Ook 
zijn er 24 appartementen verrezen 
en een parkeergarage. De bestaande 
winkels worden opgeknapt. 

NIEUWE CINEMA 

De van oorsprong Belgische bioscoop 
Euroscoop koopt het pand aan de 
Wilhelminasingel waar Pathé Biosco-
pen was gevestigd. Euroscoop maakt 
bekend dat ze in het gebouw weer een 
cinema gaan exploiteren. De deuren 
gaan waarschijnlijk al in juni open. 
Veel meer wil de woordvoerder van 
de cinema nog niet kwijt. 

‘ZJENG DE MONIKA’ 

Pie Bex overlijdt in de gezegende 
leeftijd van 96 jaar. Als ‘monika- 
speuler’ beleeft hij topdagen in de 

jaren vijftig en zestig als helft van 
het duo Bex-Menten. Zijn bekendste 
nummer is Zjeng de Monika uit 1957. 
Samen met Theo Menten heeft hij 
veel succes - zelfs in Duitsland. Van 
de Kermiswals verkocht het duo maar 
liefst honderdduizend exemplaren, 
goed voor een gouden plaat. 

 A2: LAATSTE GROND AFGEVOERD 

Op 29 februari 2012 gaat de eerste schep 
de grond in; op 16 mei 2014 graaft een 
graafmachine de laatste grond uit. 
Maar liefst 1.431.014 kubieke meter 
aarde is dan afgevoerd. Pastoor Mattie 
Jeukens schept vrolijk mee om de 
laatste grond te verwijderen. In zijn 
Onze Lieve Vrouwekerk laat hij een 
heuse biertap aanrukken om dit 
heugelijke feit te vieren.

Met “de laatste schop” wordt het bereiken van 
het diepste punt van de A2 tunnel gevierd. 
Het graven is klaar.

Buitengewoon veel aandacht voor het A2 project tijdens de dag van de bouw
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Onder zomerse omstandigheden vindt op de Sint Pietersberg het lentefeest plaats

Kids Day, een dag leven als top sporter, in het MVV stadion de Geusselt
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GRENSOVERSCHRIJDENDE 
SAMENWERKING 

MTB en drukkerij Pietermans in 
Lanaken starten een nieuw bedrijf: 
Impreso (Spaans voor ‘het drukwerk’). 
De samenwerking tussen de sociale 
werkvoorziening en het Belgische 
bedrijf is - voor zover bekend - de 
eerste grensoverschrijdende alliantie 
in zijn soort. 

OPEN DAG HOEVE ZONNEBERG 

Tientallen mensen nemen de gelegen-
heid te baat om hoeve Zonneberg 
op de Sint Pietersberg van binnen 
te bekijken. Het is de eerste keer dat 
eigenaar Natuurmonumenten de 
prachtige hoeve openstelt. Na het 
overlijden verleden jaar van de laatste 
bewoner is de boerderij leeg komen 
te staan. Natuurmonumenten is op 
zoek naar een nieuwe bestemming. 
De organisatie kijkt vooral uit naar 
een publieke bestemming. Het pand 
moet echter voor vele tonnen worden 
opgeknapt. 

OPKNAPBEURT MERGELWEG 

Het is er eindelijk van gekomen. Het 
laatste stuk van de Mergelweg tot aan 
de grens wordt opgeknapt. De weg 
is immers te smal. De zijkanten zijn 
kapot gereden. De schade aan de weg 
is aanzienlijk en zorgt voor gevaarlijke 
situaties. De wegbermen worden 
flink verstevigd om herhaling van het 
afbrokkelen van de weg te voorkomen. 

HONDERD JAAR ROEIEN 

De Maastrichtse watersportclub 
MWC viert feest. Ze bestaat honderd 
jaar. Een heel weekend is er van alles 
op de Maas te doen zoals zeildemon-
straties, skischansen en roeiwed-
strijden. Bij deze festiviteiten werkt 
MWC nauw samen met de andere 
Maastrichtse watersportverenigingen. 

 

Reclameborden voor de Europese verkiezingen 
op het Emmaplein

Impreso, samenwerkingsverband van Drukkerij Pietermans in Lanaken en MTB Maastricht
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In de Heggenstraat vindt voor de eerste keer het “La Rue de la Fête” feest plaats

Tijdens de openingsnacht gaat in de Timmerfabriek de 15e KunstTour officieel van start
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AKU 

Nira Kakerissa en Daniël Matakena presenteren hun 
film ‘AKU’ (Moluks voor: ‘ik’) om iets te laten zien van de 
Molukse cultuur. Ze zijn beiden van Molukse afkomst en 
volgen in een korte film de 18-jarige Junus. Dit fictief perso-
nage is geboren en getogen in de Molukse wijk in Heer. De 
film blikt niet terug maar kijkt vooruit. De opnames zijn 
voornamelijk in Heer gemaakt en niet - zoals gebruikelijk-  
in Apeldoorn of Assen. Met de film geven de cineasten een 
visitekaartje af voor de Molukse wijk in Heer. Een wijk 
waar jonge Molukkers uitstromen. De filmmakers: “We 
willen laten zien dat je toch je eigen pad kunt inslaan 
zonder je afkomst te verloochenen”. 

MINDER BIBLIOTHEEKBEZOEK 

De bibliotheken Centre Ceramique, Heer en Malpertuis 
hebben in 2013 ruim 50.000 bezoekers minder getrokken 
dan in 2012. Vergeleken met 2011 is het bezoek zelfs met 
100.000 teruggelopen. Een en ander is het gevolg van het feit 

dat per 1 januari 2013 Heer en Malpertuis geen volwaardige 
bibliotheken meer zijn, maar louter servicepunten met 
een gehalveerde boekencollectie en fors minder openings-
uren. Ook de hoofdbibliotheek op het Plein 1992 ziet haar 
bezoekersaantallen flink teruglopen: van 300.862 in 2012 
naar 290.728 in 2013. Positief daarentegen is het stijgend 
aantal bezoekers van de exposities in 2013. Het Natuurhis-
torisch Museum zit in de lift: van 27.850 bezoekers in 2012 
naar 28.614 in 2013.

TERRASLICENTIE SOMS EEN KWESTIE 
VAN CENTIMETERS 

Jacques Zeguers, topkok van 76 jaar, blijft energiek. Hij 
onderneemt van alles om de straat waar hij zijn restaurant 
heeft, aan te kleden met een bloemetje of een terras. Hij 
vraagt dan ook een vergunning aan om twee tafeltjes met 
stoelen op de stoep te zetten. Bij de gemeente vangt hij 
echter bot. De reden? De stoep voor zijn deur is te klein 
om bij een terraszitje een minimale doorgang van 1,80 
meter te garanderen.

Première  van “AKU”, een korte film die een beeld schetst van de hedendaagse Molukse cultuur onder jongeren in Maastricht
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TOPDRUKTE BIJ REUZENFESTIVAL 

Rijen dik staan de toeschouwers langs 
de route van de Reuzenoptocht. Het 
toegestroomde publiek geniet van 
tachtig reuzen die langs trekken. 
In de stoet lopen zo’n tweeduizend 
figuranten en muzikanten mee. Ook 
doen meer dan driehonderd dieren 
waaronder paarden, honden, ezels en 
schapen mee. De reuzen komen uit alle 
windstreken van Europa. Het thema is: 
keizer Karel V komt naar Maastricht. 
Volgens Bastiaan Klomp, lid van 
het Reuzengilde, heeft de tocht een 
historische achtergrond: “In andere 
steden zie je alleen een optocht. Hier is 
het meer straattheater met de Reuzen 
in de hoofdrol”. De Gildemeester geeft 
aan dat het al de negende keer is dat zijn 
gilde de tocht organiseert. Ze wordt om 
de vijf jaar gehouden. Stadsreus Gigan-
tius is uiteraard weer van de partij. Dit 
keer is hij uitgerust met een filmcamera 
die in zijn hoofd is gemonteerd om 
opnames te maken. De Stadsengel geeft 
eveneens acte de presence. Bijzonder is 
de nieuwe reus Pieke Dassen, die voor 
het eerst meeloopt. 

TRANSFORMATIE TAPIJNKAZERNE 

De gemeente komt met een conceptvi-
sie om een nieuw plan te ontwikkelen 
voor het gebied rond de voormalige 
Tapijnkazerne. In de visie wordt 
gepleit voor meer groen in de vorm 
van moestuinen, bloementuinen en 
botanische tuinen. Ook het dierenpark 
krijgt een impuls door samenwer-
king te zoeken met de Gaia Zoo in 
Kerkrade. Voor het Mergellandhoen, 
het Mergellandschaap en het Livar-
varken wordt ruimte gecreëerd. De 
visie voorziet in een combinatie van 
onderwijs, cultuur, horeca en openbaar 
park. Veel bestrating zal worden 
vervangen door gras en bomen. 
Wethouder Gerdo Grootheest: “De 
Tapijn is volledig stadsontwikkeling 
nieuwe stijl. Er is dus geen plaats 
voor dichtgetimmerde en door de 
gemeente opgelegde plannen. Er 
komt ruimte voor tijdelijke functies, 
bepaald door de markt. In 2023 moet 
het Tapijngebied klaar zijn. Daarbij 
zijn de hoofdrollen weggelegd voor 
de universiteit, de provincie en de 
gemeente”. 

GEDEPUTEERDE STATEN: GEDOGEN 
VAN ENCI IS ‘NOODZAAK’ 

De milieuvergunning van de ENCI 
is begin 2013 door de Raad van State 
vernietigd. Het Provinciebestuur 
vindt het sluiten van de fabriek echter 
geen optie: “Het stilleggen van de 
fabriek weegt niet op tegen de negatie-
ve gevolgen”. Zo vreest de provincie 
voor de werkgelegenheid van 165 
werknemers en voor het ontslag van 
indirect nog eens 300 mensen. De 
ovens van de ENCI kunnen ook uit 
milieuoogpunt niet worden gesloten. 
Zuiveringsslib uit Limburg, Fries-
land, Groningen, Noord-Holland en 
Drenthe wordt namelijk in die ovens 
verbrand. Dat geldt ook voor slacht-
afval in poedervorm en diermeel. De 
verbranding van deze stoffen kan niet 
zomaar worden gestopt. De provincie 
gaat een gedoogbeschikking afgeven, 
ook omdat er zicht is op legalisatie. 
Een nieuwe vergunningsaanvraag 
is immers in behandeling. Het is 
overigens voor het eerst in tien jaar 
dat een gedoogbeschikking wordt 
voorbereid. 

De nieuwe reus “Pieke Dassen” wordt aan het volk 
gepresenteerd en gedoopt

Tienduizenden mensen genieten van de Reuzenstoet die dit jaar voor het eerst ook door het Stadspark trekt
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WELDOENERS VERSTOPPEN GELD 

Een groep van zeven weldoeners verstopt enveloppen met 
geld in de binnenstad. De gulle gevers willen anoniem 
blijven. Het gaat hun niet om een reclamestunt: “Mensen 
blij maken is het enige motief. En wij kunnen het geld 
missen”. In amper twee dagen tijd zijn er al meer dan 
drieduizend inwoners in de ban geraakt van deze geldkoorts 
die via Facebook en Twitter is gelanceerd. Via deze sites 
worden hints gegeven over de locatie van de enveloppen. 
Er zitten bedragen in van 20, 50 en 100 euro. De actie 
dreigt een echte hype te worden. De actie ‘Hidden Cash’ is 
niks nieuws. In San Francisco begon een miljonair met het 
verstoppen van geld. Sindsdien is de trend overgeslagen 
naar andere grote steden. De enige tegenprestatie die de 
initiatiefnemers in Maastricht verwachten, is dat de vinder 
het geld deelt met iemand anders als hij het geld niet echt 
nodig heeft. 

CARILLONCONCERTEN TER ZIELE? 

De stichting Carillon Maastricht organiseert vijf concerten. 
De beiaardiers Stefano Colletti, Eddie Marion, Arie Abbenus, 
Margozia Fiebig en stadsbeiaardier Frank Steijns bespelen 
de carillons, voornamelijk van de Servaasbasiliek. Het is 
echter zeer de vraag of de gratis jaarlijkse concerten in 
2015 nog doorgang kunnen vinden. Op het budget van 
6000 euro heeft de gemeente namelijk 4900 euro gekort. 
De opheffing van de stichting komt dan ook snel dichtbij. 

MUSEUM AAN HET VRIJTHOF VERLAAGT DE DREMPEL 

Het Museum aan het Vrijthof heeft een nieuwe directeur: 
Erik de Jong. De opvolger van Monique Dickhaut wil 
behalve voor kunsthistorie ook ruimte scheppen voor 
stadsgeschiedenis en populaire exposities. Een tentoon-
stelling over beeldhouwer Charles Vos staat al op rol. De 
Jong heeft voor zijn plannen groen licht gekregen van zijn 
museumbestuur. Zo wil hij meer samenwerking zoeken 
met onder andere Magisch Maastricht, met boekhandel 
Dominicanen, het Rijksmuseum in Amsterdam en het 
Centraal Museum Utrecht

VERENIGING COFFEESHOPS STOPT ERMEE 

De Vereniging Officiële Coffeeshops Maastricht (VOCM) 
stopt ermee. Voorzitter Marc Josemans en bestuurslid 
Pieter Arends gooien het bijltje erbij neer. Hun besluit om 
te stoppen na vijftien jaar hangt samen met het zogeheten 
i-criterium, het ingezetenen criterium, ofwel het weren 
van buitenlanders in coffeeshops. Burgemeester Hoes is 
de enige die dit criterium nog hanteert. Volgens beide 
kopstukken van de vereniging is het vertrouwen in de 
burgervader tot een nulpunt gedaald. Ze voelen zich niet 
serieus genomen en zien geen heil meer in overleg met 
hem. Hoes op zijn beurt toont begrip voor het besluit van 
Josemans en Arends. Hij ziet er ook voordelen in: “Ik krijg 
nu de kans om individuele afspraken te maken met de 
coffeeshophouders”. 

De jongste en de oudste deelnemers van Veteranendag. Jonathan Gulikers 
30 jaar en EeF Smitshuysen 101 jaar. De laatste overlijdt enkele weken later

Zo’n 35 verschillende bierbrouwerijen presenteren tijdens het Bierfestival “De 
24uurs van Maastricht” hun speciaalbieren
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EUROSCOOP NAAR MAASTRICHT 

De bioscoop Euroscoop in Lanaken opent ook een cinema 
in het gebouw aan de Wilhelminasingel waar tot voor 
kort Pathé Bioscopen zat. Die filmmaatschappij is uit dit 
pand vertrokken om eerdaags zijn intrek te nemen in het 
Eiffelgebouw aan de Boschstraat. Euroscoop kondigt aan 
te gaan stunten met de prijzen van een filmkaartje. 

DOOR DE LENS VAN DE ‘PRUUSE’ 

Patrick Leenders komt zeventig jaar na de bevrijding van 
Maastricht met een wel heel bijzonder fotoboek op de 
proppen. Het boek bevat namelijk foto’s, veelal amateur-
kiekjes, van Duitse soldaten. Via antiquairs en handelaars 
verzamelt Leenders dergelijke foto’s. Veel van deze 
soldaten blijken tijdens hun veldtochten een camera 
bij zich te hebben gehad. Het zijn weliswaar amateur-
opnames maar ‘de Pruuse’ hadden hoogwaardig spul 
bij zich zoals Leica-camera’s en Agfa-papier. Daardoor 
is de kwaliteit van de foto’s heel goed. De verzamelde 
foto’s zijn opgenomen in de collectie van het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg (RHCL). Ze zijn inmiddels 
gescand. In het najaar zullen ze geëxposeerd worden. De 
foto’s zijn heel uniek en geven een wat andere kijk op de 
oorlogsjaren. Zo laten ze zien dat de Wilhelminabrug, 
die op 10 mei 1944 werd opgeblazen, al op 11 mei door 
de Duitsers zo hersteld was dat ze er met hun tanks over 
heen konden.

THIESSEN WIJNKOPERS DRIEHONDERD JAAR 

De gerenommeerde wijnhandel Thiessen bestaat bijna 
driehonderd jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum 
verschijnt er een boek over de zaak, gelegen aan de Grote 
Gracht. Het boekwerk is uitgegeven in de serie ‘Maastrichts 
Silhouet’ deel 81 en is geschreven door Jo Boetsen en Wim 
Mes. De wijnhandel is sinds 2003 in handen van Marcel 
Mourmans, bekend als oprichter en oud-directeur van de 
Mora. Onder zijn leiding wordt het complex aan de Grote 
Gracht flink verbouwd en gemoderniseerd. Het historisch 
karakter ervan blijft daarbij centraal staan. Nog steeds liggen 
de eindeloze kelders (meer dan duizend vierkante meters) vol 
met bijzondere wijnen. De oudste flessen dateren van 1810.

TIENERS VERENIGEN ZICH IN KINDERRAAD DAALHOF 

De elfjarige Jessy Wong richt samen met negen klasgenoten 
op de Fons Olterdissenschool de Kinderraad Daalhof op. 
Met hulp van Leanne Maas van Trajekt staat de raad als 
een huis. De club komt om de twee weken samen om te 
vergaderen. De kinderen bespreken dan allerlei activiteiten, 
zoals de ‘anti verveeldag’. De Kinderraad krijgt steun van 
het Buurtplatform. Op het programma staan verder een 
mini-disco, een talentenjacht en een schoonmaakdag. Ook 
wil de Kinderraad graag kinderen van andere scholen erbij 
betrekken. Jessy Wong: “Dan ontdek je weer hele andere 
dingen. Organiseren, daar houd ik van. Vooral om andere 
kinderen blij te zien”. 

Opening van de Euroscoop in Maastricht Maastricht schrikt op als aan het Oranjeplein een beginnend promovendus 
van de Universiteit Maastricht om het leven wordt gebracht

168
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MAASTRICHTS MOOISTE: HOUTEN MEDAILLES 

Maar liefst zevenduizend hardlopers wagen zich aan 
het (veelal recreatieve) hardloopevenement Maastrichts 
Mooiste. Er is een parcours van 5 en 10 kilometer uitgezet 
dwars door de binnenstad. Deelnemers aan de 10 Engelse 
Mijl lopen ook richting de Sint Pietersberg en naar kasteel 
Neercanne. De nummers één, twee en drie van de diverse 
rondes krijgen voor het eerst een houten medaille. De 
organisatie wil daarmee een statement maken over duur-
zaamheid. De plakken zijn gemaakt door stichting Uit 
de Steigers in Gronsveld, die probleemjongeren tussen 
16 en 28 jaar begeleidt bij het vinden van een betaalde 
baan. Roger Smeets wint de 10 Engelse Mijl met een 
voorsprong van 39 seconden op Roel Wijmenga (tweede) 
en Gizachew Keny (derde). Opvallend is de deelname van 
Erben Wennemars. De schaatser mag in de Feel Good 
Run 10 km ook een houten medaille laten omhangen.

MES IN CULTUUR 

Uitgerekend de stad die zich opwierp als Culturele 
Hoofdstad van Europa, zet het mes in de subsidies aan 
tal van culturele instellingen. De bezuinigingsplannen 
komen aan als een mokerslag. Voor zes culturele instel-
lingen gaat de geldkraan dicht: Intro in Situ, Maastricht 
Youngsters, the Great Indoors, Maastricht International 
Poetry Nights, BV Limburg en Kultureel Overleg. RTV 
Maastricht krijgt 75.000 euro minder. Het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg levert 100.000 euro in, 

Marres 50.000 euro en de Kunsttour 9.000 euro. In totaal 
kort de gemeente 500.000 euro op cultuur en in 2015 en 
de volgende jaren 750.000 euro. Die kortingen kunnen 
in het culturele veld op weinig waardering rekenen. Het 
enige positieve aan de plannen is dat er drie miljoen wordt 
geïnvesteerd in de Timmerfabriek en voor de Jeugd- en 
Jongerencultuur een miljoen euro wordt vrijgemaakt voor 
innovatie. 

MAASTRICHTENAAR WEER BURGEMEESTER 

Hij was twee decennia lijsttrekker voor D66, raadslid en 
wethouder in Maastricht. Daarna was hij twaalf jaar burge-
meester van Beek. We hebben het over Armand Creemers 
(67 jaar). Hij aanvaardt tijdelijk het burgemeesterschap 
van Meerssen. Een gemeente waar het erg onrustig is 
geweest. De goedlachse Bourgondiër zal de honneurs 
waarnemen totdat een nieuwe burgervader is benoemd.

BRULS WINNAAR STUERSPRIJS 

Architect Mathieu Bruls wint de Victor de Stuersprijs 2014. 
Hij krijgt de prijs voor het ontwerp van een poolhouse bij een 
particuliere woning in het stadspark. De jury noemt het 
ontwerp ‘een verstilde oase in de stad’. De prijs wordt elk 
jaar uitgereikt aan iemand die een belangrijke rol speelt 
bij de instandhouding van het cultureel erfgoed of bij 
de bevordering van de stedenbouwkundige kwaliteit in 
Maastricht. 

Maastrichts Mooiste valt dit jaar samen met Vaderdag Fashionclash 2014, international en interdisciplinair modefestival 
in de SAM decorfabriek
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MASTERDIPLOMA’S TEN ONRECHTE TOEGEKEND 

Zes studierichtingen aan de UM krijgen van de Visitatie-
commissie een onvoldoende. Het gaat om de Masteroplei-
dingen Mediastudies, European Public Affairs, European 
Studies en Kunst- en Cultuurwetenschappen. Eindscripties 
voldoen niet en er ontbreekt vaak een wetenschappelijke 
onderbouwing. De Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Commissie (NVAC) heeft in haar onderzoek 212 universitaire 
opleidingen bekeken die vallen onder de geestesweten-
schappen. Zo’n 21 worden als ‘goed’ beoordeeld; 26 krijgen 
een onvoldoende. Ze krijgen twee jaar de tijd om hun 
zaakjes op orde te brengen. Alle uitgereikte diploma’s 
blijven overigens wel geldig. 

HERZIENING BOUWPROGRAMMA SPHINXGEBIED 

Het stadsbestuur overweegt het woningbouwprogramma 
op het Sphinxterrein te veranderen. De gedachte leeft om 
de geplande appartementen om te zetten in grondgebonden 
woningen. Deze herziening zal financieel gevolgen hebben 
voor de grondopbrengsten. De gezinswoningen zullen 
immers minder opbrengen dan de appartementen. 
Volgens Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère gaat 
het om 200 tot 250 grondgebonden woningen tegenover de 
eerder geplande 300 tot 350 flats. De heroverweging van de 
gemeente heeft alles te maken met de herenhuizen die de 
RO-Groep aan de Maagdendries in ontwikkeling heeft. Die 
kunnen zich namelijk in een grote belangstelling verheugen. 

BASSIN IN PROBLEMEN 

Het gaat niet goed met de binnenhaven ’t Bassin. De 
gemeente, eigenaar van de gewelfkelders, ziet met lede 
ogen aan dat de ene na de andere horecazaak failliet gaat. 
De historische binnenhaven is een zorgenkind. Tal van 
ondernemers kunnen hun huur niet meer betalen. Toch 
ziet de gemeente positieve ontwikkelingen. Zo staat er 
een fors investeringsprogramma op stapel. In het gebied 
komen twee bioscopen, een tramhalte, een hotel en enkele 
bedrijfsverzamelgebouwen. Scheepsbouwer Linssen 
uit Midden-Limburg wil er boten gaan verhuren en een 
showroom van jachten openen. Ook de publieke ruimte 
krijgt een facelift. Het komt allemaal als mosterd na de 
maaltijd, menig ondernemer is immers al vertrokken.

RENOVATIE STADHUIS KOST MILJOENEN 

Architectenbureau Fritz uit Bussum becijfert dat het 
volledig renoveren, restaureren en herinrichten van het 
stadhuis twintig miljoen gaat kosten. In het bedrag zijn 
inbegrepen de kosten om het gebouw te laten voldoen 
aan de arbo-wetgeving. Wethouder John Aarts laat weten 
genoemd bedrag niet in één keer te willen uitgeven: “Dan 
is er de komende vier jaar geen geld meer om wat dan ook 
te doen aan het stadhuis’. Aarts geeft de voorkeur aan een 
minimale variant door eerst te kijken wat minimaal nodig 
is om in het gebouw de cultuurhistorie te behouden. 

Editie 9 van D(esign)-day in de Timmerfabriek, verrassend en eigenzinnig 
podium voor designers

Het Bassinario, culinair evenement georganiseerd door Ronde Tafel 179
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WOONBOTENVRIJSTAAT KRIJGT BEZOEK 

Samen met Rijkswaterstaat en de Belastingdienst doet de 
politie een grootscheepse inval in de woonboten gelegen 
aan de Stuwweg in Bosscherveld. Het hele gebied wordt 
tijdens de operatie afgegrendeld. De politie treft er mensen 
aan zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook hennep-
kwekerijen en illegale bouwwerken worden aangetroffen. 
Verder doen instanties als de Belastingdienst er goede zaken 
voor hun eigen administratie. De instanties stellen vast wie 
waar woont, wie eigenaar is van de boten en waarvoor ze 
worden gebruikt. De actie ‘Schoonschip’ is bedoeld om de 
vrijstaat die er zo’n beetje is ontstaan, in kaart te brengen en 
misstanden op te heffen. De politie neemt ongeveer honderd 
kilo hennep in beslag en ontdekt vier hennepkwekerijen.

VOLLE KERK VOOR PASTOOR MATTIE 

Pastoor Mattie Jeukens van het Wittevrouwenveld doet 
weer van zich spreken. Hij wordt zestig jaar en is 25 jaar 
priester. Een receptie is niet aan hem besteed: “Daar word 
ik helemaal nerveus van”. In het parochieblad meldt hij 
slechts één wens te hebben: een volle kerk! De wens wordt 
vervuld. In een overvolle kerk geniet hij van een mooie 
en feestelijke mis. Koren uit Linschoten en Montfort 
luisteren de plechtigheid op. De provinciaal overste van 
de Nederlandse Orde der Minderbroeders Franciscanen 
(Mattie is franciscaner) zet Mattie in het zonnetje en laat 
de humor niet achterwege. 

MULTICULTUREEL WITTEVROUWENVELD 

Het Manus-van-alles-festival in het Wittevrouwenveld is 
weer een succesvol gebeuren. Het jaarlijkse evenement 
trekt duizenden bezoekers. Ze genieten van dans en 
muziek en van spijs en drank uit alle windstreken. Een 
culturele wereldmarkt en een originele nomadentent 
maken het feest compleet. 

FIETSBANK EERSTE IN ZIJN SOORT 

Maastricht heeft een primeur. Als eerste stad in Nederland 
opent een fietsbank de deuren. De bank is bedoeld voor 
mensen die onder de armoedegrens leven en zich geen 
vervoermiddel kunnen veroorloven. Van deze mensen 
wordt wel verwacht dat ze zelf meehelpen om hun fiets 
op te knappen en hand- en spandiensten te verrichten 
in de winkel. Initiatiefnemer Ad Redmeijer diende zijn 
fietsplan in bij stichting Elisabeth Strouven in het kader van 
de actie Stadsgoud. Zijn fietsbank is een van de beloonde 
ideeën om de armoede in de stad te bestrijden. Omdat 
Redmeijer niet kan controleren of iemand echt in armoede 
leeft, werkt hij nauw samen met de Voedselbank en Trajekt. 
Die verwijzen hun cliënten naar hem door. Aan fietsen 
heeft de bank geen gebrek. Iedere dag brengen studenten, 
woningcorporaties en particulieren fietsen binnen. Op deze 
manier wordt tevens het ‘weesfietsenprobleem’ bestreden. 

Onder andere Ziesjoem en Erwin zorgen voor een geweldige ambiance 
tijdens het Manus van Alles festival

Bakkers workshop voor de winnaars van “Vastelaovends expositie”
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EERSTE WK-WEDSTRIJD ORANJE 
ZORGT METEEN VOOR EUFORIE 

Wat niemand had verwacht, gebeurt toch. In zijn allereerste 
wedstrijd op het Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië 
legt het Nederlands elftal een puike wedstrijd op de mat 
tegen regerend Europees- en Wereldkampioen Spanje. 
Het wordt zowaar 1-5. Nederland is in alle staten. Coach 
Louis van Gaal en zijn spelers worden de hemel in geprezen. 
De Oranjekoorts die maar niet op gang wilde komen, 
breekt los. De Oranjepetjes, vaantjes, hemden en andere 
spullen vliegen de deur uit. De wedstrijd blijkt geen incident 
te zijn. Nederland wordt ongeslagen eerste in zijn poule 
en strandt pas in zijn opmars naar de wereldtitel in de 
halve finale tegen Argentinië - nota bene na strafschoppen. 
Het team wordt uiteindelijk derde van de wereld na een 
eclatante overwinning op thuisland Brazilië. Gedurende 
het toernooi hangen er in de stad niet alleen Oranjevlaggen. 
Maastricht zou Maastricht niet zijn als er niet ook vlaggen 
van andere WK-deelnemers hangen. Fotografen zien 
Italiaanse, Spaanse, Belgische en Duitse vlaggen wapperen.

VIJFTIEN ‘HINDERLIJKE’ JEUGDGROEPEN 

Uit de veiligheidsanalyse van de gemeente blijkt dat de 
jeugd voor nogal wat overlast zorgt. De stad blijkt zo’n 
vijftien ‘hinderlijke’ groepen te tellen en drie tot vijf 
groepen die - verspreid over diverse wijken - overlast 
veroorzaken. De gemeente wil die hinder en deze overlast 

terugdringen. Hoe de problemen worden aangepakt is 
nog in studie. Volgens Onno Hoes zal in elk geval worden 
samengewerkt met de buurten. Het wijk- en buurtgericht 
werken krijgt een extra impuls waarbij veiligheid een 
belangrijke plek krijgt.

AMATEURVOETBAL IN MAJEUR EN MINEUR 

Het Maastrichtse amateurvoetbal doet het redelijk goed. 
Op het eind van het voetbalseizoen blijkt dat er zelfs kam-
pioenen te bejubelen zijn. Vooral de nieuwe fusieclub 
Standaard Caberg Combinatie Maastricht (SCM) doet van 
zich spreken. Pas twee weken voor het einde van de com-
petitie pakt de club de eerste plaats in de 3e klasse A. Prompt 
wint het elftal de laatste twee wedstrijden en wordt glans-
rijk kampioen. Geusselt Sport is de tweede kampioen die 
zich presenteert. Menigeen had dat wel verwacht maar 
het behalen van de titel in de 4e klasse A was beslist geen 
makkie. Nummer twee, RKVVM uit Margraten, hield het 
tot de laatste speeldag spannend. Tegenover deze positieve 
berichten staan ook minder vrolijke. HSV uit Heugem delft 
het onderspit in de 2e klasse G en degradeert naar de 3e klasse. 
RKVVL/Polaris redt het nèt niet in de nacompetitie. Het 
verliest de beslissingswedstrijd om een plek in de 3e klasse 
tegen RKVVM dat zo alsnog promoveert. In de klasse 5A 
degradeert IBC’03 (Itteren-Borgharen) naar de 6e klasse. 
RKASV uit Amby degradeert naar de 4e klasse

Vreugde in het Kruisherenhotel als Nederland met 5 – 1 van regerend 
wereldkampioen Spanje wint

De Hyacintenstraat in Blauwdorp is weer WK-proof
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Roy Donders tijdens het “TROS Muziekfeest op het Plein” dat dit jaar op de Markt in Maastricht gehouden wordt

“Oh Dance All” swingend muziekspektakel voor jong en oud, georganiseerd door Kindcentrum Oda
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WAT WAS ER NOG MEER....

FESTI-VILLAGE WEER OPEN 

De ooit zo populaire zaal aan de 
Boschstraat Festi-Village moest in 
2009 dicht. De zaal moest wijken 
voor woningbouw in het Belvédè-
regebied. Van die bouwplannen is 
niks terecht gekomen, mede door de 
crisis. Anno 2014 staat Festi-Village 
er nog steeds. Dankzij Toneelgroep 
Maastricht gaat de voormalige cul-
tuurtempel (tijdelijk) weer open. De 
Toneelgroep speelt er veertien dagen 
lang de voorstelling ‘Bruiloft’. 

‘TUIGFAMILIES’ AANGEPAKT 

Met de aanpak van enkele families en 
hun aanverwanten slaagt de politie 
erin een behoorlijk aantal misdrijven 
op te helderen. In totaal 38 personen 
worden aangehouden. Ze zijn goed 
voor talrijke strafbare feiten, zoals 
winkeldiefstallen, bedreigingen, 
mishandelingen, kraken, inbraken 
en autodiefstallen. De politie was al 

in 2013 begonnen met het in beeld 
brengen en aanpakken van de groep. 
Ze werkt vanaf die tijd samen met 
het openbaar ministerie, de gemeente, 
woningcorporatie, welzijnsorganisatie 
Trajekt, Bureau Jeugdzorg, de GGD, 
de Reclassering, de Belastingdienst, 
de leerplichtambtenaar en de Sociale 
Dienst. Burgemeester Onno Hoes: 
“We willen ze laten zien dat ook zij 
niet onaantastbaar zijn. Belangrijk 
is dat getuigen verklaringen durven 
af te leggen. Ze moesten daartoe wel 
beschermd worden. Ze vreesden 
immers voor represailles”. 

 BESTRALINGSKLINIEK 
IN DE FOUT 

Bij de vervanging van oude apparatuur 
komt de Maastrichtse Bestralings-
kliniek Maestro erachter dat vrouwen 
met baarmoederhalskanker sinds 
1995 een te lage stralingsdosis toe-
gediend hebben gekregen. Het gaat 
om 343 vrouwen. Het is onbekend of 
dit bij deze vrouwen heeft geleid tot 
gezondheidsproblemen. De te lage 
dosis is het gevolg van een rekenfout, 

aldus de kliniek. De inspectie van 
de Gezondheidszorg is op de hoogte 
gesteld. 

DOMINICANEN BESTE WINKELIER 

Boekhandel Dominicanen valt in 
de prijzen. In Utrecht wint het de 
publieksprijs als ‘Beste zelfstandige 
winkelier’. De jaarlijkse verkiezing is 
een onderdeel van de ‘Retailer of the 
Year Awards’

Wyck Live festival op het Cörversplein in WyckDe nieuwe meldkamer van de alarmdiensten 
Maastricht

Start van het nieuwbouwproject Zouwdalveste
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SamenLoop voor Hoop, teams lopen in estafettevorm 24 uur als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker

Gastoptreden van de Maastrichtse Verkennersband tijdens de bijeenkomst 60 jaar MTB Maastricht + 6 jaar IMMENS
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Honderden deelnemers tijdens de stille tocht voor de slachtoffers van de MH17

JULI
2014

J A A R B O E K  M A A S T R I C H T  2 0 1 3 - 2 0 1 4
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TREINBOTSING IN LIMMEL 

De ravage is immens, de schade groot. Gelukkig zijn 
er geen gewonden; iedereen komt met de schrik vrij. 
In de trein van Sittard naar Maastricht zitten ongeveer 
tweehonderd passagiers als hun trein op de Balijeweg in 
Limmel in botsing komt met een bulldozer. Het gevaarte 
is door motorpech op de spoorwegovergang vast komen 
te staan. De chauffeur kan zich op tijd weg maken voordat 
de trein er tegenop knalt. Het treinverkeer van en naar 
Maastricht is de hele dag ontregeld. 

NANOBIOLOOG ZET DE DEUREN OPEN 

Hoogleraar Nanobiologie Peter Peters houdt zijn oratie 
aan de universiteit. Bij die gelegenheid zet hij de deuren 
van zijn geavanceerde laboratorium open. Peters doet 
fundamenteel onderzoek naar de werking van de men-
selijke cel, meer precies naar de eiwitten in zo’n cel. Op 
de open dag bezoeken zo’n 120 geïnteresseerden zijn lab. 
Het meest in het oog springend is de Artica, een super 

microscoop. Met deze Nanometer kun je cellen bekijken 
tot een miljoenste van een millimeter en zelfs nog tot een 
tiende van een nanometer. Het toestel mag dan ook wat 
kosten: zes miljoen euro. Peters en zijn medewerkers kunnen 
zo heel gedetailleerd kankercellen in kaart brengen. Ook 
tbc-bacteriën hebben Peters belangstelling. Wereldwijd 
is tbc namelijk doodsonderzoek nummer één. Jaarlijks 
overlijden er 50.000 mensen aan. De hoogleraar richt zijn 
aandacht dan ook vooral op tbc-onderzoek.

RACEMONSTERS 

Achttien derdejaars VMBO-leerlingen van het Bonnefanten-
college hebben gesleuteld aan drie woestijnbuggy’s. Ze 
hebben de benzinemotoren vervangen door elektromotoren 
die worden aangedreven door zonne-energie. Het zijn 
echte racemonsters geworden. Ze kunnen snelheden halen 
van 60 tot 100 kilometer per uur. Tijdens een demonstra-
tie-race op school gaan de leerlingen niet zo hard. Dat kan 
ook niet want het parcours vraagt vooral behendigheid 
om tussen de pylonnen te laveren. 

Het treinverkeer ligt enige tijd stil als een bulldozer bij de spoorwegovergang bij Limmel door een trein wordt aangereden
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MEER HUURHUIZEN VERKOCHT 

De drie Maastrichtse woningcorporaties hebben in 2013 
244 huurwoningen verkocht. Dat is ruim meer dan de 
planning. Servatius raakte 199 huizen kwijt, 24 meer dan 
gepland. De corporatie kan het vrijkomende geld goed 
gebruiken. In 2013 lieten de corporaties 91 nieuwe huizen 
bouwen. Dat is minder dan de 138 die waren afgesproken. 
Ook het aantal van 98 huurhuizen dat zou worden gesloopt, 
is niet gehaald. Het werden er 30 minder. De corporaties 
knapten 288 woningen op, 99 minder dan met de gemeente 
was afgesproken. In september zal de gemeente een nieuwe 
meerjarenovereenkomst 2015-2019 met de corporaties 
presenteren. Daarbij zal de focus liggen op de verkoop van 
huurwoningen. De voorraad sociale huurwoningen zal 
daardoor kleiner worden. Deze strategie past helemaal in 
het straatje van minister Blok. Of de gemeente ermee zal 
instemmen is nog de vraag. Vele lokale overheden vrezen 
dat daardoor een tekort gaat ontstaan aan betaalbare 
woningen. 

EERSTE GEBOUW OP HET TAPIJNGEBIED IN GEBRUIK 

De plannen voor het terrein van de voormalige Tapijnkazerne 
zijn nog volop in ontwikkeling. Toch komt al een gebouw 
gebruiksklaar en wel als ontmoetingsplek voor cultureel 
Maastricht. Tout Maastricht bijt het spits af en organiseert 
een reeks van acht concerten in het gebouw dat gesierd is 
met grote letters M. Het is omgedoopt tot M-gebouw. 

VLIEGVELD IN VOLLE VLUCHT VOORUIT 

De provincie wordt voor één euro eigenaar van Maastricht- 
Aachen Airport (MAA). Met deze transactie zijn de vorige 
eigenaars verlost van het vliegveld waar structureel geld bij 
moet om het rendabel te maken. De provincie is weliswaar 
voor een habbekrats eigenaar, maar verplicht zich er wel 
toe de komende tien jaar 45 miljoen euro erin te pompen, 
exclusief de gemeenten en het rijk die samen zes miljoen 
moeten bijldragen. Gedeputeerde Twan Beurskens ziet 
weer perspectief voor de luchthaven. Er is een nieuwe 
Raad van Commissarissen benoemd onder leiding van Ype 
de Haan. In de persoon van Wiel Dohmen is een interim- 
directeur aangesteld. De provincie gaat op zoek naar een 
exploitant die kans ziet om MAA rendabel te houden. 

‘BELGISCH CAFÉ’ IN DE BOSCHSTRAAT 

Maastricht is een echt Belgisch biercafé rijker. Het is ‘de 
Gouverneur’ in de Boschstraat. Het lijkt op het beroemde 
Brugse café Gambrinus. Jolanda en Roel Smeets zijn maar 
wat trots op hun nieuwe kroeg. Hij telt maar liefst zestien 
bierkranen; keurig naast elkaar op het buffet met zestien 
soorten bier op het vat. Naast die bieren op het vat heeft 
het café nog eens 240 bieren op voorraad. In de tapkast 
zijn de flessen keurig uitgestald. De uitbaters noemen 
die uitstalling hun ‘bierapotheek’. Ze hebben ook een 
‘bierbijbel’, veertien A4’tjes met een beschrijving van de 
240 bieren. 

Veel belangstelling voor de open dag Koopwoningen Servatius Mergelweg Voor het eerst vliegen passagiers van Flybe rechtstreeks van Londen 
naar Maastricht

178
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EIFFELTOREN IN DE PIETERSTRAAT 

Met het ontsteken van de Eiffeltoren door good old Giel 
Braken, drogist, gaat in de Pieterstraat de zesde editie 
van start van Quatorze Juillet à Maastricht. Omdat 14 juli 
dit keer op een maandag valt, worden al in het weekend 
ervoor allerlei activiteiten gepland. Op het programma 
staan een openluchtfilm in het Faliezusterspark, een 
waren- en kunstmarkt en diverse concerten op straat in 
het Jekerkwartier, het Quartier Latin van Maastricht. In het 
Kruisherenhotel van Camille Oostwegel, honorair consul 
van Frankrijk, treedt de Franse zanger Alain Hiver op. Hij 
brengt een muzikale hommage aan George Moustaki.

VILLA KANJEL, ASIEL VOOR PLANTEN EN VISSEN 

Villa Kanjel aan de Meerssenerweg is open voor het 
publiek. Het monumentale gebouw, ooit gebouwd door 
fabrikant Petrus Regout voor zijn dochter, deed dienst als 
kraamkliniek en opvanghuis voor overspannen mijnwerkers-
vrouwen onder de naam Huize Poels. Mensen die vanwege 
vakantie een goed adres zoeken voor hun planten en 
vissen, kunnen er nu terecht. Vijftig vrijwilligers nemen 
de verzorging op zich. Ze zijn onder andere geworven 
via zorginstelling Mondriaan, eigenaar van de villa. De 
opvang van de vissen en planten is niet gratis: 1 euro per 
week per plant en per vis. Anderen dieren, zoals honden, 
katten of konijnen nemen Mulder en zijn medewerkers 
niet aan.

VERBINDING A2 EN A79 

Het A2-tunnelproject heeft tal van verrassingen in petto. 
Eén is de verbinding tussen de A2 en de A79 die op 
verkeersknooppunt Kruisdonk gereed komt. Verkeer 
vanuit het noorden kan voortaan direct de A79 op richting 
Valkenburg en Heerlen. Andersom wordt het voor het 
verkeer ook gemakkelijker. Auto’s op de A79 kunnen 
nu direct de A2 op richting het noorden. Verder wordt 
er gewerkt aan twee nieuwe afslagen op Kruisdonk: één 
vanuit het noorden naar de Beatrixhaven, naar Park&Ride 
Maastricht-noord, Amby en Rothem (afrit 52) en één op 
de A79 naar diezelfde plekken. De afritten zullen het 
sluipverkeer door Amby en Rothem tegengaan. Vooral 
voor Amby wordt verwacht dat het een stuk rustiger gaat 
worden. Voor de inwoners van het dorp wordt het een stuk 
eenvoudiger om op de A2 te komen en wel via het knoop-
punt. Een ander pluspunt is dat alle vrachtverkeer voor de 
Beatrixhaven vóór de Geusselt kan afslaan en niet meer in 
de file hoeft te staan. De wijken worden daarmee ontlast.

VOORKANT EIFFELGEBOUW WORDT BIOSCOOP 

Wethouder Gerdo van Grootheest slaakt een vreugdekreet 
als hij met een sloopmachine het startsein geeft voor 
de afbraak van de hallen voor het Eiffelgebouw aan de 
Boschstraat. De voormalige bedrijfshallen moeten wijken 
voor de bouw van bioscoop Pathé die haar gebouw aan de 
Wilhelminasingel heeft verlaten. 

In het Jekerkwartier wordt voor de zesde keer Le Quatorze Juillet gevierd Engelse schoolkinderen spelen muziek tijdens het hijsen van de vlag 
van Le Quatorze Juillet
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APPIE DRIELSMA: EMOTIONEEL EN 
EIGENZINNIG 

Hij was vitaal en jeugdig van geest. 
Op 77-jarige leeftijd komt hij deson-
danks te overlijden - als gevolg van 
complicaties na een hart- en heupo-
peratie. De veelzijdige kunstenaar 
Appie Drielsma laat het leven op 6 juli. 
Hij was de beroemdste beeldhouwer 
van Limburg. Centraal in zijn werk 
staan zijn oorlogsmonumenten. Als 
kind van joodse ouders moest hij in 
de oorlog onderduiken. Hij verbleef 
op wel zeven opvangadressen. Die 
traumatische ervaring inspireerde 
hem tot verschillende monumenten 
ter herinnering aan de Holocaust, 
zoals het oorlogsmonument voor het 
Vredespaleis in Den Haag, het monument 
voor de joodse kinderen van Maastricht 
in Jeruzalem en het nationaal monu-
ment in voormalig concentratiekamp 
Mauthausen. Hij ontwierp ook de 
bronzen deuren van de Sint Servaas-
basiliek. Als jazzliefhebber draaide hij 
ook zijn hand niet om voor bronzen 
sculpturen van Miles Davis en 
reggaezanger Bob Marley. Voor de 

toegangspoort van het Museum aan 
het Vrijthof maakte hij drie meter 
hoge reliëfs waar details van de 
geschiedenis van Maastricht in zijn 
verwerkt. Het gebruik van letters en 
teksten was kenmerkend voor zijn 
oeuvre. Begin 2014 kreeg Appie van de 
provincie de opdracht voor een sculp-
tuur van koning Willem-Alexander 
voor in het gouvernement. Het ont-
werp in klei is gereed. De onthulling 
van het beeld maakt hij niet meer 
mee. Appie laat een vrouw (Gemma 
Serpenti), vier dochters en een zoon 
achter. Appie was Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

KOOPAVOND OP ZATERDAG 
IN TREK? 

Uit onderzoek van het Centrum-
management blijkt dat er ’s zaterdags 
na de winkelsluiting om 17 uur, nog 
beduidend veel bezoekers in de stad 
vertoeven. Met het monitoren van het 
aantal bezoekers op diverse tijdstippen 
wil het Centrummanagement cijfers 
verzamelen om opnieuw de wekelijkse 
koopavond ter discussie te stellen. Op 

de donderdagavond blijkt namelijk 
nog maar weinig koopvolk in de stad 
te zijn. De zaterdagse koopavond 
komt hierdoor weer in het vizier. 
Toch tonen op voorhand veel onder-
nemers zich niet bijster enthousiast. 
Ze vrezen voor een inperking van hun 
vrije tijd. 

KAZEMATTEN ALS 
SCHUILKELDER 

In de Tweede Wereldoorlog diende 
het kazemat onder het Volksplein 
als schuilkelder. Diverse bewoners 
van Mariaberg vonden er een veilig 
heenkomen bij het oorlogsgeweld. 
Bijna zeventig jaar na de bevrijding 
organiseert Clim Daemen een reünie 
voor de oud-bewoners. De response 
op zijn oproep voor het weerzien is 
buiten verwachting hoog. Tientallen 
krasse zeventigers en tachtigers 
geven acte de presence. Ze halen 
herinneringen op en dalen vanaf het 
Goeman Borgesiusplantsoen of de 
Proostdijweg de onderaardse gangen 
in. Ze gaan er namen spotten. En die 
zijn er volop. 

In memoriam Appie Drielsma 
3-11-1937 – 6-7-2014

In het Kruisherenhotel geeft Alain Hiver een ‘Hommage à Georges Moustaki’
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RIEU VOOR DE TIENDE KEER OP HET VRIJTHOF 

Het Vrijthof mag er dan uitzien als Venetië, de muziek 
van André Rieu en zijn Johan Straussorkest mag er weer 
wezen. Voor de tiende keer geeft hij er een zomerconcert. 
De maniertjes en de trucs zijn ongeveer dezelfde als in 
2005, zijn muziek zorgt weer voor een geweldige sfeer. In 
het drie-en-een-half uur durende muziekspektakel zijn 
het solisten als de Australische zangeres Mirusia Louwerse 
en Carla Maffioletti die als sterren stralen. Rocco Granata 
met zijn songs Buena Notta Bambino en Marina steelt de show. 
De Belgisch-Italiaanse zanger zorgt voor Italiaanse klanken 
in een Venetiaans decor. De afwezige Italiaanse tenor 
Andréa Bocelli wordt niet eens gemist. 

AANVRAGEN VOOR WMO EENVOUDIGER 
EN EFFICIËNTER 

De gemeente bereidt zich voor op de overheveling van 
zorgtaken van het rijk naar de gemeenten. Het stadsbestuur 
wil per 1 januari 2015 komen tot één duidelijk telefonisch 
en digitaal loket waar zorgvragers kunnen worden geholpen. 
Ook de omgeving van zorgvragers kan bij dat loket hulp 
inroepen voor iemand die zelf geen hulp wil of kan inroepen. 
WMO-ambtenaar Jeroen Hoenderkamp: “We doen 
nadrukkelijk een beroep op de zorg die mensen voor elkaar 
hebben. We maken gebruik van bestaande netwerken 
zoals familie of buurt. Het gaat erom dat de focus wordt 
verlegd van aanvrager naar melder”. 

VENETIAANS VRIJTHOF 

André Rieu weet het Vrijthof zo aan te kleden dat het in 
Venetiaanse sferen is onder gedompeld. De Hoofdwacht is 
verdwenen achter een nepgevel van een van de markantste 
gebouwen aan het San Marcoplein. Via een kopie van 
de beroemde Realtobrug is de gevel verbonden met het 
hoofdpodium. De metamorfose van het Vrijthof is ingegeven 
door de aangekondigde komst van de Italiaanse tenor 
Andréa Bocelli. Helaas laat de wereldster het afweten. Wie 
wel komt is Rocco Granata, ook een Italiaan maar dan uit 
Belgisch Limburg. 

NIEUW HOTEL GROTE GRACHT 

De ondernemers aan de Grote Gracht zijn er maar wat blij 
mee. Na jarenlange leegstand van een monumentaal pand 
neemt Hotel Grote Gracht er haar intrek. Het logement 
telt 26 kamers en is gelieerd aan het Boutique Hotel Sint 
Jacob in de Jacobstraat. Beide hotels zijn eigendom van Astoria 
Vastgoed in Amsterdam. Maastricht had jaren geleden al 
toestemming gegeven aan de Sandton Pillowsketen om in het 
pand een hotel te vestigen. Door problemen kwam de ver-
bouwing stil te liggen en volgde een langdurige leegstand. 
Het nieuwe hotel heeft de zaak nu overgenomen ,zij het dat er 
geen restaurant in mag komen. Manager Annemieke Peters: 
Het hotel biedt aan twintig mensen werk, van receptie tot 
schoonmaak. Lokale leveranciers leveren bovendien verse 
producten voor het ontbijt”. 

Doorloop op het Vrijthof Ook de concerten van André Rieu ondervinden af en toe hinder 
van de overvloedige regen
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VLIEGTUIGRAMP IN OEKRAÏNE 

De wereld wordt opgeschrikt door een ernstige vliegtuigramp 
in de Oekraïne. Toestel MH17 van Malaysia Airlines stort 
neer. Alle 298 inzittenden komen om. Onder hen 196 
Nederlanders onder wie elf Limburgers. Onder de slacht-
offers bevinden zich twee Maastrichtenaren: John Lahaye 
en zijn vriendin Lilian Brouwers. Ze waren op weg naar 
Indonesië voor een fietsvakantie met vrienden. Ook voor 
Maastricht komt daardoor de oorlog aldaar heel nabij. Het 
lijkt er namelijk op dat het vliegtuig vanaf de grond met 
een raket is neergeschoten. De verdenking valt al snel op 
de separatisten die in Oost-Oekraïne strijden en dat deel 
van het land willen aansluiten bij Rusland. 

BEATRIXHAVEN: EXTRA RUIMTE 
VOOR ZWARE INDUSTRIE 

De gemeente is hard aan het werk om op bedrijventerrein 
Beatrixhaven 5,5 hectare grond bouwrijp te maken. De 
bedoeling is om twee à drie kavels te verkopen voor 128 euro 
per vierkante meter. De kavels komen in 2015 ter beschikking. 
De gemeente is volop bezig het hele bedrijventerrein te 
herinrichten. Het telt inmiddels rond de tweehonderd 
ondernemingen waar ruim vijfduizend mensen werken. 
Verschillende locaties zijn gesloopt en bieden straks ruimte 
voor de staalindustrie, machinebouw en de chemie. De 
havenbekkens zijn ondertussen helemaal uitgebaggerd 
waardoor de bereikbaarheid van de haven sterk is verbeterd. 

Ook per spoor en via de weg is het bedrijvencomplex 
beter bereikbaar geworden. Zo komt er een eigen A2-afrit. 
Maastricht-Aachen-Airport ligt op een steenworp afstand. 
Twee internationale bedrijven hebben zich recentelijk in 
de Beatrixhaven gevestigd: Unitherm (kookapparatuur voor 
industriële keukens) en Asbury (maalderij voor koolstof en 
grafiet, grondstoffen voor remschijven en isolatiemateriaal). 
Daarnaast is de verhuizing aanstaande van Rubber 
Resources (ooit Vredestein) naar de Beatrixhaven. 

DRIE KERKEN DICHT 

De ontkerkelijking gaat ook in Maastricht steeds verder. 
Deken Matthieu Hanneman ziet geen andere uitweg meer 
dan drie kerken te sluiten. Het besluit om de poorten van 
de Guliëlmuskerk in het Wittevrouwenveld en de Christus 
Hemelvaartkerk in Pottenberg op slot te doen is feitelijk 
al genomen. De Johannes Boscokerk in het Heugemerveld 
blijft voorlopig nog open, ofschoon die op termijn ook dicht 
moet. Als de drie kerken op slot gaan, betekent dit dat de 
afgelopen twintig jaar tien godshuizen aan de eredienst zijn 
onttrokken. De sluiting van de drie kerken komt niet als een 
verrassing. Het bisdom voorspelde al eerder dat in 2020 in 
Limburg zo’n honderd kerken leeg komen te staan. In de na-
bije toekomst zullen parochies dan ook moeten gaan samen-
werken. Er zullen immers maar een beperkt aantal kerken 
beschikbaar blijven. Voor Maastricht houdt dat in dat er 
straks nog maar vijf hoofdkerken open zullen blijven en een 
paar ‘hulpkerken’ voor bruiloften, doop en begrafenissen. 

Nederland rouwt om de omgekomen passagiers van vlucht MH17. In het Stadhuis 
is een condoleanceregister voor John Lahaye en Lilian Brouwers geopend

Veel respect tijdens de dag van nationale rouw voor de omgekomen 
passagiers van de MH17

182



J U L I  2 0 1 4 183

OVERLEG OVER SPORTTARIEVEN 

Het stadsbestuur gaat overleggen met sportclubs, 
ongeorganiseerde sporters en andere actoren binnen het 
sportgebeuren. Op de agenda staat de toekomst van de 
sportzalen en de tarieven voor de buitensport. De stad wil 
in januari 2015 de huur verhogen van buitensportvelden. 
Verder wil zij een overzicht maken van sporthallen en 
gymzalen die gesloten moeten worden. De aanleiding 
is dat de stad relatief veel bijdraagt aan sport. De burger 
betaalt jaarlijks € 21,80 aan sport. De tarieven zijn weinig 
kostendekkend en er zijn teveel sporthallen die te weinig 
worden gebruikt. Sportwethouder André Willems wil in 
overleg met sporters en andere gebruikers van de gemeente-
lijke voorzieningen. De reactie van de buitensportclubs 
is afwijzend. Ze zeggen een tariefsverhoging niet aan te 
kunnen omdat ze dan leden gaan verliezen en vrezen voor 
hun voortbestaan. Een lid van een veldvoetbalclub betaalt 
gemiddeld € 17,55 per seizoen, een volleyballer daarentegen 
€ 152,10. Deze scheefgroei in betaling wil de gemeente 
gaan aanpakken.

SCANNER NAAR CUBA 

Een van de scanners van de UM voor breinonderzoek is 
overbodig geworden na de aanschaf van drie nieuwe scanners. 
Het apparaat is gedemonteerd en uit het laboratorium van 
de psychologiefaculteit naar buiten getakeld. Het gaat op 
transport naar de Cubaanse hoofdstad Havanna.

SUBSIDIE VOOR LAAGGELETTERDHEID 

Het ministerie van Sociale Zaken stelt 650.000 euro 
beschikbaar aan de gemeente om speciaal aan volwassenen 
onderwijs te geven in de strijd tegen laaggeletterdheid. 
Leeuwenborgh zal de lessen gaan verzorgen. Het gaat niet 
alleen om alfabetiseringscursussen voor allochtonen maar 
ook om het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid 
van laagopgeleide autochtonen. De lessen richten zich 
op het Nederlands, toegespitst op communicatie op de 
werkvloer, zakelijk telefoneren en solliciteren. Wethouder 
Mieke Damsma wil een bescheiden reclamecampagne voeren 
om zo de toegekende subsidie zo optimaal mogelijk in te 
zetten. In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 
65 jaar beperkt in hun taalvaardigheid – een op de negen 
inwoners. Damsma schat in dat in Maastricht bijna 14 
procent laaggeletterd is. 

NADEREND AFSCHEID VAN DIRECTEUR MOSA 

Directeur Arthur Thomas maakt bekend dat hij eind 2014 
zal stoppen bij tegelfabriek Mosa. Toen Thomas zestien jaar 
geleden als piepjonge manager aantrad was Mosa zo goed 
als failliet. Door voortaan mooie designtegels in kleinere 
series te maken en zich te richten op sleutelfiguren in de 
bouw, ging het bergop met de fabriek. Deze strategie leidde 
ertoe dat Mosa uitgerekend in de crisisjaren 2008 en 2009 
hoogtijdagen beleefde. Mosa zal voortaan meer internatio-
naal gaan opereren omdat in Nederland de omzet daalt. 

Het nieuwe spelersteam van MVV Open dag van MVV in het Geusseltstadion
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FIETSENSTALLING LANGER OPEN 

Op verzoek van de Fietsersbond gaat de stad een proef 
houden om de interesse te peilen voor bewaakte fietsen-
stallingen die ook ’s avonds open zijn. Veel fietsers, ook 
diegenen die in de omgeving wonen, komen dan met de 
auto naar de stad omdat ze het risico op diefstal van hun 
fiets te groot vinden. Wethouder John Aarts staat positief 
tegenover de proef. Hij heeft zelfs 50.000 euro gereserveerd 
om een ruimere openstelling te kunnen financieren. 
Het betreft vooralsnog alleen de fietsenstalling aan de 
Kesselskade. De Fietsersbond heeft ook aandacht gevraagd 
voor de fietsenrekken bij het station. Volgens de bond zou 
het al veel helpen als eigenaars van ‘wrakken’ vrijwillig hun 
vehikel afstaan aan bijvoorbeeld fietsenstalling en - repa-
ratie-inrichting ‘Aon de Stasie’. De eigenaar hiervan wil 
daar wel aan meewerken. 

CHARLES VOS ZESTIG JAAR DOOD 

Zestig jaar geleden overleed Charles Vos. Voor het Museum 
aan het Vrijthof is dat reden om een van Limburgs meest 
bekende beeldhouwers voor het voetlicht te brengen. Hij is 
onder meer bekend als maker van ’t Mooswief op de Markt. 
Vos was er trots op dat hij de opdracht kreeg dat beeld te ont-
werpen. Graag had hij er nog een Moosmaan naast gezet maar 
zijn dood in 1954 verhinderde dat. In het museum worden 68 
van zijn werken getoond. Ook is voorzien in een rondleiding 
door de stad langs verschillende werken. Wat opvalt aan 

de beelden is Vos zijn humor. Hij was een lollige vent, dat 
vooral tot uiting komt in zijn vrije werk. Maar ook in het werk 
dat hij in opdracht maakte, stopte hij soms de nodige humor. 
Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Een beeld 
dat bijvoorbeeld in Sittard had moeten staan, werd door het 
bisdom afgekeurd. Het is te zien op de expositie.

RECREATIEWONINGEN VERKOCHT 

Het geplande recreatiedorp op de Dousberg blijkt een succes 
te zijn. Bij voorintekening zijn veertien woningen verkocht. 
Op 23 woningen is een optie genomen; 38 woningen zijn 
nog beschikbaar. Het betreft woningen die dienst kunnen 
doen als tweede woning of als belegging. Directeur Don 
van Schaik van ontwikkelaar Dormio Leisure Development 
meldt dat nogal wat mensen bezig zijn met het aankoop-
traject. De huizen worden gebouwd als onderdeel van een 
Heuvellanddorpje bovenop de Dousberg naast de inter-
nationale golfbaan. Het is de bedoeling te komen tot een 
heus recreatiedorp met appartementen rondom een plein 
met horeca en winkeltjes, een hotel met binnenbad en een 
restaurant. Volgens Dormio wordt als doelgroep gemikt op 
pensionado’s die het grootste deel van het jaar doorbrengen 
op een buitenlandse zonnige bestemming en in Nederland 
een vast woonadres zoeken.

Vertegenwoordigers uit vijftig landen nemen deel aan een grote 
VN milieuconferentie in het MECC

Terug in de tijd met muziek uit de jaren 70  tijdens de Kadefeesten 
op de Kesselskade
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Maastricht aan Tafel, gastronomisch evenement waarvan een deel van de opbrengst naar het goede doel gaat

Presentatie van het businessplan Stichting Limburgs Jeugd Symfonie Orkest 2015 – 2020
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 HISTORISCH FOTOBOEK RIDDERRONDE 

Maastricht kent één wielerprofronde en wel de Ridderronde. 
Zo’n 29 keer is de ronde al gereden. Op de website van de 
ronde verschijnt een digitaal fotoboek. In het naslagwerk 
is de omloop in die jaren samengevat in foto’s. De meeste 
ervan zijn geschoten door huisfotograaf Luc Hommes. De 
beelden laten goed zien hoe de fietswedstrijd uitgroeit tot 
een heus sport- en netwerkevenement. Er zijn niet alleen 
kiekjes van renners maar ook foto’s van diverse bekende 
gasten als Tatjana Simic, Pieter van den Hoogenband en 
Inge de Bruijn. 

TERRASJE IETS DUURDER 

Een rondje drank op een Maastrichts terras is zo’n € 0,08 
duurder geworden dan vorig jaar. Een rondje van twee 
koffie, twee fris, twee pils en twee rosé kost gemiddeld 
€ 20,13 tegen € 20,05 in 2013. Het horeca-bureau Van 
Spronsen & Partners constateert verder dat dat rondje 
in 2012 € 2,00 goedkoper was. Maastricht schaart zich in 
2014 op een vijftiende plaats van duurste steden van 
Nederland. Haarlem gaat op kop met 22,09 euro; Nijmegen 
is het goedkoopst met 18,77 euro, evenveel als in 2013. Het 
is de enige stad waar de drank niet duurder is geworden. 

MTB: FINANCIËLE RESULTATEN 

BOVEN VERWACHTING 

De Maastrichtse Toeleveringsbedrijven (MTB) laten in hun 
jaarverslag over 2013 zien dat ze “ondanks zeer moeilijke 
marktomstandigheden” een netto bedrijfsresultaat hebben 
geboekt van ruim 200.000 euro. Directeur Hans Verwijlen 
is een tevreden man: “We laten jaar na jaar zien dat we 
financieel een betrouwbare partij zijn voor onze aandeel-
houders, de gemeenten. Het resultaat is een goede stap 
naar een breed arbeidsintegratiebedrijf”. 

AANBESTEDING ‘ROEJ TUUTE’ 

In Maastricht worden jaarlijks 2.500.800 rode afvalzakken 
verkocht. Dat blijkt uit een aanbesteding die de gemeente 
heeft uitgeschreven voor producenten van ‘de roej tuut’. 
De gemeente zoekt namelijk een nieuwe leverancier en 
besteedt daarbij veel aandacht aan fraude. In 2012 kwam 
bijvoorbeeld aan het licht dat er veel namaakzakken in 
omloop waren. De nieuwe leverancier kan na de aanbesteding 
al in september van start gaan. Er ligt een contract van 
zestien maanden op tafel met de mogelijkheid tot verlenging 
met maximaal twee jaar. 

Première van de film Oorlogsgeheimen in de nieuwe bioscoop Euroscoop Openlucht optreden van Maastrichts danswonder en meervoudig 
Europees kampioen Hiphop Jennifer Romen
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Voor de 3e keer wordt aan de vooravond van de Amyer Kermis de zeepkisten- en bankstellenrace verreden

Centrummanagement Maastricht en Les Tables ondertekenen een meerjarig convenant
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WAT WAS ER NOG MEER....

LIVING STATUES 

Het Limburgs kampioenschap ‘living 
statues’ wordt gewonnen door Patrick 
van Horne uit Maaseik. Zijn creatie I 
wood be a statue krijgt van de vakjury 
de meeste punten. Het is de tweede 
keer dat de wedstrijd voor ‘levende 
beelden’ in Maastricht wordt gehouden.

PRIMEUR A2-TUNNEL 

Het laatste stuk betonnen vloer wordt 
gestort. Voor het eerst kan er een auto 
over het hele tracé rijden van de A2 
vanaf de Geusselt tot aan het Europa-
plein. De tunnelbouwers maken er 
een geintje van. Ze koppelen een 
caravan aan de eerste auto die de 
tunnel ingaat. De bouwvakantie staat 
immers voor de deur. 

UILEN WEER VRIJ 

Als kleine verzwakte dieren kwamen 
drie bosuiltjes binnen bij de Dieren-
ambulance Limburg. Na drie maanden 

zijn ze klaar voor hun terugkeer naar 
de natuur. Ze worden op de Ambyer-
heide opnieuw uitgezet. Marian van 
Keulen van de Dierenambulance: 
“We hebben ze voor hun vrijlating 
getraind, vooral op het vinden van 
voedsel. Ze zijn nu klaar voor hun 
terugkeer in de natuur”.

STERREN VOOR SCHATKAMER 
SINT-SERVAAS 

Tripadvisor, de grootste reiswebsite 
ter wereld, heeft de schatkamer van 
de Sint Servaasbasiliek het certificaat 
van ‘uitmuntendheid’ gegeven. 
Deze erkenning is gebaseerd op 
reacties van reizigers op de website. 
De schatkamer krijgt gemiddeld 4,5 
sterren, het maximum is vijf. Met die 
score is de schatkamer op de eerste 
plek beland van de 43 attracties die 
in Maastricht door Tripadvisor zijn 
beoordeeld. 

NIEUW BUDGETHOTEL 

In Wyck recht tegenover het stati-
on is de sloop van een rij panden in 

volle gang. Alleen de gevels staan er 
nog. Straks moeten die wijken voor 
nieuwbouw. Op de hoek van de Spoor-
weglaan en de Stationsstraat komt 
het nieuwste hotel van de La Bergère 
Groep. Zestig kamers met tweehonderd 
bedden staan er gepland.

START BOUW NIEUWE SPORTHAL 

In Randwijck, op het terrein van de 
voormalige bouwplaats van de campus 
van architect Calatrava, starten de 
werkzaamheden voor de bouw van 
een nieuwe sporthal. Woningstichting 
Servatius had zich indertijd bij de 
ontwikkeling van de campus verplicht 
een nieuwe sporthal te bouwen.

TROPISCHE TEMPERATUREN 

Het weer is in juli weinig standvastig. 
Toch lopen medio juli de temperaturen 
op. Het kwikt stijgt tot boven de dertig 
graden Celcius. Het Geusseltbad kent 
een topbezetting. Het is de tweede 
zomer voor het zwembad. Geen mens 
meer die klaagt over tegenvallende 
bezoekersaantallen. 

De zomer van 2014 kent meerdere extreme regenbuienAchttien levende standbeelden zijn via een prachtige route door de binnenstad te bewonderen
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Aan André Rieu de eer om tijdelijk inwoner van Duckstad te worden

Wethouder André Willems voetbalt een partijtje mee tijdens de opening van de voetbalkooi aan de St. Lucassingel



ARIE’S CONFETTI door Arie Voorzee

Een voorwoord schrijven in dit naslagwerk is niet moeilijk. 
Althans, het basisidee was snel gevonden. Dit boek geeft 
een overzicht van (bijna) alles wat zich het laatste jaar in 
onze stad heeft afgespeeld. Maar er speelden zich meer 
dingen af. Langs de lijn of in de marge van een belangrijke 
gebeurtenis is altijd iets interessants te noteren. Jaren 
geleden ben ik in de stadskrant De Ster gestart met de 
rubriek Arie’s Confetti. Toen op de voorpagina geïntrodu-
ceerd als: ‘Een verzameling weetjes, pseudo-roddels en 
boude beweringen, verzameld en opgetekend door Arie 
Voorzee. Spannend leesvoer van een relaxte society-kenner. 
Wekelijks warm opgediend en koud afgeserveerd.’ Wat 
daarvan in de loop der jaren terecht is gekomen heeft u 
wekelijks kunnen lezen. En een resumé van het afgelopen 
jaar zou op een ludieke manier dit voorwoord kunnen vullen. 
Of ik op mijn wekelijkse Confetti nooit commentaar heb 
gekregen? Natuurlijk wel, en niet van de minsten. BM’ers 
of die daarvoor willen doorgaan, gemeenteraadsleden, 
wethouders en andere in mijn rubriek genoemde hoteme-
toten met té lange tenen schreven ingezonden brieven, 
belden met de hoofdredactie of zelfs de directie of spraken 
mij daarop aan. Mensen die geilen op publiciteit en altijd 
op de eerste rij staan om gezien te worden, staken een 
vinger op. Zelfs Manon Fokke besloot haar afscheidsspeech 
in de gemeenteraad met: “Als u nog iets van mij wil weten, 

moet u Arie’s Confetti maar lezen.” Arie’s Confetti bestaat 
uit een aantal losse items en in die stijl wil ik dit voorwoord 
ook schrijven. Korte verhalen aangevuld met kleine details 
die toentertijd wegens ruimtegebrek moesten worden 
geschrapt. Ik volg uiteraard de maanden in dit jaarboek en 
begin met de Confetti aflevering van 9 augustus 2013 en ga 
naadloos door tot 25 juli 2014.  
+++ Muziekproducer en artiestenmanager Charly Prick 
was even terug in eigen stad. Charly neemt dan meest-
al wereldsterren mee zoals Lorenzo Lamas en (Kojak) 
Telly Savalas en maakt met hen altijd een wandeling 
over het Vrijthof. Hij zorgde er ook voor dat Trini Lopez 
met André Rieu in contact kwam. Het resultaat was een 
optreden bij Rieu op het Vrijthof. +++ Leo van der Kant 
moet u benaderen als u Bill of Hillary Clinton, Helmuth 
Kohl, Peter van Uhm of zijn vriend Gerd Leers op uw feest 
wilt laten optreden. +++ De gemeentelijke zakkenvullers 
hebben een nieuwe melkkoe. De parkeermeters springen 
vanaf 18.00 of 19.00 uur niet meer automatisch over naar 
de volgende morgen 8.00 uur. Veel (hotel)bezoekers zijn 
verplicht om ‘s morgens vóór acht uur de meter te vullen 
want de controleurs zwermen dan uit. +++‘Wijsvrouw‘ 
Anneke Vermeulen vierde in augustus haar honderdste 
verjaardag. Zij zette samen met Jeanne Renckens (85) 
en Francine Shephard (89) half Maastricht op de we-
reld. Loco Albert Nuss kwam haar namens burgemeester 
Hoes met een bosje bloemen gelukwensen. ‘Och jong’, zei 
Anneke, ‘zèt de blomme mer effe in de kapel.‘ +++ Coen van 
Thor is tamboer-majoor af. Hij heeft zij tamboer-maître stok 
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Trini Lopez (l) aan de barbecuetafel in gesprek met Charly Prick bij 
Isla del sol de San Pedro, een uiterst geheime locatie op Sint Pieter



moeten inleveren. Hij was 52 jaar boegbeeld van har-
monie Wilhelmina uit Wolder. Tranen vloeiden maar 
die werden opgevangen door zijn martiale snor. +++ Hans 
van Wolde: “Ik ben klaar met die derde ster. Het hoeft echt 
niet hoor!” Eén week later: “We gaan voor die derde ster.” 
+++ Leeuwarden heeft de titel Culturele Hoofstad 2018 
binnengehaald. Topmodel Doutzen Kroes steunde de 
kandidatuur en keek de jury eens diep in hun ogen. Had-
den wij onze Kitty Nuyts maar ingezet. +++ Op de site 
van de gemeente staat dat de toeristenbelasting voor het 
staan op een camping 0,99 euro per nacht is. Maar waar 
staat een camping in onze stad? +++ Op de grote gevel van 
parkeergarage van het MECC stond weken een leuke tekst 
waarover is nagedacht: Kunst en cultuur is altijd welkom 
in het MECC 14-15 september Mega vlooienmarkt. +++ Opa 
Ferdinand Frijns is foetsie. De opa van Pie en Ad (beide 
gemeenteraadsleden voor de Seniorenpartij) en Emiel 
en Jacques was ondernemer en werd in 1921 de eerste 
directeur van bierbrouwerij De Leeuw in Valkenburg. Dat 
duurde maar kort, want na een jaar ging hij dood aan een 
blindedarmontsteking. Maar er werd wel een mooie statie-
foto van hem gemaakt. En die foto van opa Ferdinand 
ging de familie rond. Eerst aan de muur bij Pie. En toen 
die vond dat opa hem genoeg op de vingers had gekeken, 
verhuisde Ferdinand naar een mooi plekje aan de muur 
bij Ad en vervolgens bij Emiel. Toen Jacques (de jongste) 
aan de beurt was ging opa de berging in. Bij een grote 
schoonmaak in huize Frijns werd opa echt overbodig en 
werd er nog een keer gevraagd: “Wee wèlt opa höbbe want 

aanders geit heer de container in.” Een oplossing was 
nabij. De broers Frijns dronken graag een biertje in het 
Leeuw bier café Proeflokaal Het Bat van Rob en Erna 
(de ouders van stadsprins Oscar 1). Dus werd Opa Frijns 
met veel ceremonieel en een echte onthulling daar aan 
de muur gehangen. Of het zo moest zijn kwamen Truus 
en Mao met aanhang toevallig langs en is de ceremonie 
wat uit de hand gelopen. Na zo’n negen jaar kwamen er 
nieuwe eigenaren en een nieuwe naam, café Frape. Alles 
werd opnieuw gerangschikt aan de muur, de foto van 
opa Ferdinand werd opgehaald en verdween. Niemand 
weet waar naar toe, en ook de nieuwe eigenaren Peter en 
Francine hebben er geen weet van. Vandaar deze oproep. 
Wie weet waar Opa Frijns is gebleven? +++ Maastricht 
krijgt letterlijk en figuurlijk hoog bezoek. Zo’n negen 
honorair consuls uit Kring Noord brengen, met partner, 
een bezoek aan onze stad en worden ontvangen door de 
acht van Kring Zuid. Fernand Jadoul, honorair consul 
van Luxemburg, heeft de deelnemers uit het noorden 
alvast verteld dat nationaliteit en vaderlandsliefde begrip-
pen waren die de Limburgers eeuwenlang niet hebben 
gekend. Pas in 1867 werd hun lot definitief bezegeld en 
werden zij Nederlanders. Op vrijdagmiddag worden ze 
ontvangen op het stadhuis en daarna wordt restaurant ‘t 
Plenske van binnen bekeken. +++ Maastrichtenaar Paul 
van Grinsven (1958) studeerde rechten in Nijmegen en is 
docent Recht aan het Instituut voor Recht van de Hogeschool 
Utrecht. Ruim dertig jaar is hij weg uit onze stad. Van 
zijn hand verschijnen regelmatig artikelen in juridische 
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Tussen de scheidende tambour-majoor Coen van Thor en zijn 
bijna buurman Alfons Olterdissen zit het wel snor

Paul van Grinsven, auteur van de roman ‘Naamse Steen’
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vakbladen. Afgelopen week was hij in Maastricht om zijn 
debuutroman ‘Naamse steen‘ te promoten. Uiteraard 
komt Maastricht er vaak in voor. De presentatie was in 
de Tribunal en het werd een happening. Een passage uit 
het boek waarin een echtpaar op het punt staat te scheiden 
werd een dialoog tussen de wethouders Mieke Damsma en 
John Aarts. Mieke Damsma en haar man Chrit Leenders
zijn vrienden van de auteur en John Aarts was jaargenoot
van de schrijver toen deze in Nijmegen rechten studeerde. 
Paul van Grinsven vertelde mij dat John Aarts een bege-
nadigd student was die twee dagen per week in Nijmegen
genoeg vond, terwijl zijn medestudenten de hele week flink 
moesten aanpoten. Paul van Grinsven: ‘Op de studenten-
kamer van John Aarts werden door hem rechtszittingen 
georganiseerd. John Aarts was, met zonnebril en sigaar 
in de mond en gezeten tegen een decor van bierflesjes, de 
rechter. De aangeklaagde medestudenten moesten op een 
voetenbankje plaatsnemen. Als rechter John vond dat de 
beklaagden genoeg hadden bekend kregen zij een flesje bier.’ 
+++ Als men het bewegwijzeringsbord op het Vrijthof volgt 
dan wordt u voor het bezoeken van de Sint Martinuskerk 
richting Emmaplein gestuurd. +++ Ze zijn dol op elkaar. 
Zoon Sven op zijn moeder en moeder Daniëlle op haar 
MVV-voetballer. Daniëlle Crals en Sven Braken. Dani-
elle trouwde met Ed Braken van MVV. Tweevoetballers 
waren het resultaat: Yannick en Sven. Maar Sven (20) is 
de fanatiekste, want die speelt nu in het eerste van MVV. 
En met een hele schare supporters van het vrouwelijk 
geslacht tussen de 15 en 50 jaar. Maar zo’n supportersscha-

re had Daniëlle vroeger ook. Zij tenniste op hoog niveau 
bij Kimbria Tennis en als zij moest serveren kropen de 
mannen tussen de 15 en 50 jaar achter haar naar de baseline. 
En die hebben toen heel wat afgelopen. “Om haar opslag en 
forehand te bestuderen”, zeiden ze. Haar team bestond 
uit louter schoonheden met Daniëlle Creemers, Daniëlle 
Theunissen en Inge en Esther Daems. Tegenwoordig is 
Daniëlle Crals ambulancemedewerker en mag ze achter 
het stuur zitten en de sirene gebruiken. Het verhaal doet 
de ronde dat een gewonde, die niet behandeld wilde worden 
en per se wilde opstaan, spontaan weer ging liggen toen 
hij Daniëlle in haar geel/groene outfit zag aankomen. 
Daniëlle is nu al jaren gelukkig met Maurice Bours. 
+++ De 16e Preuvenetour 2013 is afgesloten met een grote 
sponsoravond in de mooie nieuwbouw van hotel Van der 
Valk in Maastricht. Zo’n 200 genodigden genoten van een 
goed georganiseerde avond met een bijzonder culinair 
buffet. Beschermvrouwe Judith Oostwegel overhandig-
de aan professor Jim van Os een cheque van 25.000 euro 
voor onderzoek naar psychose. Wielerteam Pinkpop met 
captain/pedaleur Jan Smeets ontving de Gerrie Kneteman 
trofee en Jan Smeets kreeg een grote foto waarop hij door 
motards de heuvels wordt opgeduwd. In een echte koers 
zou hij al tien keer zijn gediskwalificeerd. +++ Nog even 
over Culturele Hoofdstad 2018 uit héél goede bron. De 
Nederlandse jury was meer voor Eindhoven en de buiten-
landse jury voor Leeuwarden. Maastricht kwam er niet aan 
te pas! +++ Er is een onderzoek geweest onder 14.000 
respondenten waarbij gevraagd werd de drie sterkste 

Daniëlle Crals met haar zoon Sven Braken, midvoor van MVV De droom van wethouder Costongs: 
Jacques Minckelers

Jan Smeets laat zich de hap bij een 
ravitaillering tijdens Preuvenetour 
goed smaken
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merken in de cultuursector per provincie op te noemen. 
De uitslag van Noord-Holland: 1. Anne Frank Huis; 
2. Rijksmuseum Amsterdam; 3. Koninklijk Theater Carré. 
Limburg koos: 1. Rowwen Hèze; 2. Pinkpop; 3. MECC 
Maastricht. De Friese cultuur top 3 bestaat uitsluitend uit 
sportevenementen. De Elfstedentocht, skûtsjesilen en de 
Sneekweek. Deze worden meer gewaardeerd dan de Friese 
musea en theaters. Toch goed dat Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018 wordt. Kunnen ze ook wat cultuur 
bijgebracht krijgen. +++ Beeldend kunstenaar Gèr Boosten 
(1947) was even terug in zijn geboortestad. Hij woonde en 
had zijn atelier in de Wycker Grachtstraat. Voor veel Maas-
trichtenaren is Gèr Boosten bekend door zijn beschildering 
van ‘Prometheus’ op het grote brandscherm in de Bonbon-
nière en veel mensen bezitten een droge naald print van 
hem. Hij vertelde mij dat hij achttien jaar geleden besloot 
om met zijn vrouw Marleen en drie kinderen naar Frankrijk 
te verhuizen en een soort nomadenbestaan te gaan leiden. 
+++ De Nederlandse broers Lucas (20) en Arthur Jussen (17) 
behoren tot de grootste pianotalenten van onze tijd. 
Ondanks hun jeugdige leeftijd draaien ze al jaren mee in 
het internationale concertcircuit. Ze zijn geboren in 
Hilversum en geloof het of niet, onder elkaar spreken ze 
Maastrichts. Hun moeder heet Christianne van Gelder 
en zij is de dochter van Wim van Gelder, die in de Victor 
de Stuersstraat een kapsalon had. Oma Irene van Gelder 
kwam uit de Maastrichtse kappersfamilie Anspach. Vader 
Paul Jussen (Vaals 1965) is eerste paukenist in het Radio 
Filharmonisch Orkest en moeder Christianne docente 

dwarsfluit. De hele familie kan een aardig orkestje vormen: 
opa Paul Jussen op drums, oma Hermien Jussen op 
mandoline, opa -bompa- Wim van Gelder op piano, 
moeder Christianne op dwarsfluit, Arthur en Lucas voor 
de gelegenheid op gitaar en oma -bomma- Irene van Gelder 
späölt op häöre poet. Met een beetje fantasie zou je kunnen 
zeggen dat de broers de stad Maastricht en ‘t Mestreechs 
promoten over de hele wereld. Want onderling spreken ze 
altijd Maastrichts, dat vinden ze prima want dan kunnen 
ze niet worden afgeluisterd. Bonma Irene van Gelder: “Als 
de kleinkinderen in Maastricht zijn logeren ze altijd bij 
ons en genieten ze van het uitzicht over de Maas en de 
kerken. Zij vinden het prachtig om via de Hoeg Brögk of 
Sint Servaasbrug de stad in te lopen, door de stad te 
struinen en een hapje te eten bij café Sjiek.” +++ De NSA 
luistert Costongs af en Obama weet dus álles over het 
gehannes met de vlam van Minckelers. +++ Voor het geld 
dat uitgespaard wordt omdat Culturele Hoofdstad 2018 
niet doorgaat, kunnen wij vanaf 2016 (ná Utrecht in 2015) 
acht jaar lang de Tour de France laten starten in de 
deelnemende steden. Als we de plaatsen alfabetisch 
kiezen zijn dat achtereenvolgens Aken, Genk, Hasselt, 
Heerlen, Luik, Maastricht, Sittard-Geleen en Tongeren. 
Dan mogen de VIA2018 hotemetoten in hun stad om 
beurten het startschot lossen en wordt Lei Meisen voor 
een dag rondemiss. +++ Lex Verzijlbergh is na zijn 
ontslag bij Servatius in 2009 teruggegaan naar Rotterdam 
en werd daar voorzitter van de PvdA. Ook dat moest hij 
opgeven omdat hij nog altijd verdachte is. Zijn privé 

Gèr Boosten met zijn zoon Paolo tijdens een vernissage in galerie DIS De pianotalenten Lucas en Arthur Jussen met bomma Irene en bompa 
Wim van Gelder
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omstandigheden verslechterden. Hij is gaan wonen in 
Antwerpen en heeft daar een studie opgepakt. +++ In 
Hotel Carlton in Mierlo raakte ik in gesprek met spelers 
en bestuur van voetbalclub Al Rayyan uit Qatar. Omdat 
de competitie daar stil ligt (het is veel te warm: 35-45 
graden) zoeken ze ieder jaar voor ongeveer een maand 
koudere streken op om een aantal oefenwedstrijden te 
spelen. Ik herinnerde mij dat de huidige MVV trainer Tini 
Ruijs zijn Midden Oosten avontuur in Qatar begon. Ik 
sprak de coach van de club, de Uruguayaan Diego Aguirre. 
De naam Ruijs zei hem niets, maar wat hem nog wél 
dwars zit is dat zijn land in de halve finale van het laatste 
WK met 3-2 verloor van Nederland. Op mijn iPad toverde 
ik het interview in het blad Cenza te voorschijn met foto’s 
van Tini Ruijs en liet die rondgaan in de groep. Plots riep 
de Director of the Team Ali Salem Afifa: “That’s Tini 
Roeoes, he is a goeoed friend of mine. I knoew that man!” 
Zo ontstond een genoeglijke conversatie en Tini Roeoes 
werd gebeld om die avond een oefenwedstrijd van het 
team te komen bekijken in het Belgische Eupen. +++ Ze 
hebben voor heel veel geld een prachtige kermisattractie 
laten bouwen in het Italiaanse Treviso. Met een grote 
delegatie zijn ze de bouw ter plekke in ogenschouw gaan 
nemen. Maar wie heeft de tekst Grande Carroussel (met twee 
essen) geschreven en door de Italianen op deze peperdure 
molen laten schilderen? +++ Mister Knijpke Jef Vliegen 
wordt tachtig. Dozen met knipsels vol herinneringen staan 
in zijn appartement in de Jodenstraat. Jef: “Ik hoef niets 
meer te verzinnen, alles in mijn leven is gebeurd. Op mijn 

vijfde werd ik verliefd op een drieling Corrie, Jeannie en 
Lilly, en dat bleef ik tot mijn vijftiende. Daarna ben ik 
vrouwen altijd in het meervoud blijven zien. Mijn geld is 
op maar ik voel me nog altijd rijk”. +++ Oud-wethouders 
Luc Winants en Wim Hazeu vinden dat de voormalige 
directeur van Servatius Lex Verzijlbergh iemand was die 
zijn nek durfde uit te steken. “Maar we moeten ook iets 
spraakmakends neerzetten in Maastricht”, vertelde 
Verzijlbergh en toen kwam zijn Campus Randwyck plan 
van architect Calatrava uit de hoge hoed. Dat deed hij ook 
met zijn plan voor huizenbouw in Luik. Verzijlbergh zag 
het bouwen over de grens als een experiment. Het plan 
werd gesteund door de gemeente Maastricht, de provincie 
Limburg, de UM, het azM en de overkoepelende organisatie 
van woningcorporaties Aedes. Ook de toenmalige wethouders 
Bovens en Leenders hadden er geen moeite mee. Want 
als alle nieuwe werknemers van genoemde bedrijven 
daar zouden gaan wonen, dan kwam het dagelijkse 
woon/werkverkeer ook uit het zuiden en zou het verkeer 
uit het noorden flink worden ontlast. +++ Schaatslegende 
Ard Schenk (69) was in onze stad waar hij ons kwam 
vertellen dat je met balans in je leven heel gezond heel oud 
kunt worden. “Een fit brein kan helpen bij bescherming 
tegen o.a. dementie. Dagelijks een uur bewegen is prima 
en daarmee bedoel ik niet een uur stofzuigen. Maar in 
Maastricht zie ik de mensen alleen maar eten.” +++ De 
kogel is door de Slevrouwekerk. Het ontwerp voor een 
nieuwe mantel voor Maria O.L.V. Sterre der Zee is 
gekozen. Elf bachelor studenten van de afdeling Textiel 

Het ontwerpteam van de jubileummantel voor ‘Slevrouwe’ tussen 
pastoor Alfons Kurris en diaken Regis de la Haye

Feesteling Jef Vliegen en zijn sporthelden Willy Brokamp en Benny Ceulen
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Vormgeving van onze Academie hebben een ontwerp mogen 
maken en drie werden door de docenten genomineerd. 
Deze drie kwamen verleden week tegenover een zeer 
deskundige jury te staan. Alle drie mochten zij hun 
ontwerp presenteren en vragen van de jury beantwoorden. 
En de jury bestaande uit Pastoor Kurris, Helma Baeten, 
Theo Bovens, Kiki Niesten en voorzitter modeontwerper 
Alexander van Slobbe hadden nogal wat vragen. 
Winnaar werd de Française Claire-Marie Buffet, een 
uitwisselingsstudente uit Bordeaux. +++ Op een van de 
laatste zaterdagen in december was het afgeladen vol in 
D’n Hiemel. Mister Knijpke Jef Vliegen vierde daar zijn 
tachtigste verjaardag. Zoon Boris, dochter Sietske en neef 
Eric hadden in het geniep zo’n 300 gasten uitgenodigd 
waarvan zij hoopten dat hun aanwezigheid Jef zou 
verrassen. De gemiddelde leeftijd van de aanwezigen 
kwam in de buurt van de leeftijd van de hele sterken. We 
zagen de tachtigers Chick en Ria Weijzen, Jean en Rietje 
Janssen, Wim en Irene van Gelder, Gerrit Ruyters en 
Marcel Mourmans. Hotelier Hans Pauw had zich zo op 
het feest verheugd dat hij een maand te vroeg voor de 
poort van D’n Hiemel stond. +++ De site Hotelaanbieding 
is de weg kwijt. In een aanbieding, die wordt omschreven 
als ‘Drie dagen in het sprookjesachtig kasteel Pietersheim 
in Lanaken’, wordt de afstand vanuit Maastricht toch 
even aangegeven als 139 km. Ik heb het altijd al gezegd: 
“Maastricht is een omweg waard!” +++ Jo Blind van 
eetcafé D’n Blindgenger in de Koestraat houdt het na 
zo’n 29 jaar gastheerschap voor gezien. Op zijn 73e vindt 

hij het tijd voor iets anders. Jo Blind had zijn zaak met de 
carnaval altijd aangekleed als de Moulin Rouge waar het 
erotiserende rouge volop aanwezig was. In een recensie op 
Iens schreef iemand: “Prima eten, bijzonder sympathieke 
bediening en een interieur waar inderdaad een blindganger 
in af kan gaan zonder veel verschil te maken. +++ Ik stelde 
wethouder John Aarts voor aan kleermaker Ilyas Kaya 
en zijn mooie vriendin Hounaida en er ontstond een 
genoeglijke conversatie. John Aarts informeerde bij Ylyas 
naar de prijzen van maatkostuums en of er ook maatpakken 
bestaan die ‘meegeven’. +++ Afgelopen zondag was er in 
een vochtige locatie in de binnenstad een vergadering van 
de stedelijke PvdA-top. Wethouder Albert Nuss stapte op 
en liep hautain en met een nors gezicht langs de aanwezigen 
zonder even gedag te zeggen of te groeten. Een aanwezige 
vroeg zich af of de bijsluiter van Nuss goed was gelezen 
voordat hij wethouder werd. De humor begint al op zondag-
morgen. +++ De in Maastricht geboren Eva Crutzen (26) 
won verleden jaar overtuigend de publieksprijs van het 
Amsterdam Kleinkunst Festival. Zij is de dochter van 
de Maastrichtse huisarts Jo Crutzen. Bij een optreden in 
een kleine zaal komt Eva beter tot haar recht want haar 
lengte is 1 meter 59... en een half. +++ Maastrichtenaar 
Rogér Rassin (43) is Executive Chef in restaurant La Rive 
in Amsterdam. La Rive is het met een Michelinster 
bekroonde restaurant in het vijfsterren InterContinental 
Amstel Hotel Amsterdam. Als u nu eens zeer apart wilt 
eten heb ik een tip voor u. Midden in de keuken van het 
Amstel Hotel staat de Chefs Table, vanwaar u Rogér Rassin 

Mat Boelen heeft Prins Henri d’n Ierste al in de grondverf staan Eva Crutzen met haar trotse vader Jo
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en zijn team kunt bewonderen. +++ Mat Boelen is begonnen 
aan zijn achtste officiële prinsenportret en hij doet extra 
zijn best want het wordt een familiestuk. Mat is namelijk 
de peter van de stadsprins en Mat’s vrouw Lilian is het 
zusje van de moeder van prins Henri. Mat wil doorgaan 
met schilderen tot hij zijn elfde portret heeft afgeleverd. 
“Tegen die tijd ben ik 77 jaar en 7x11 is een mooi getal om 
te stoppen.” +++ Jan Schrijen (62) was gedeputeerde van 
de provincie Limburg en burgemeester van Venlo. Nu is 
hij dijkgraaf van het Waterschap Roer en Overmaas. 
Meneer Jan de Dijkgraaf zegt dat oorzaak van de 
overstroming van de Maas in 1993 en 1995 kwam doordat 
er héél veel water in de Maas stond. +++ In de Tempeleer 
2014 wordt Onno Hoes geïnterviewd. In het spreekwolkje 
bij zijn foto staat: “Iech zouw uuch gere allemaol wèlle 
pune, meh dao kin iech netuurlek neet aon beginne. Geer 
snap dat hopelek wel. Compleminte, ouch naomes mienen 
Albert. Iech haw vaan uuch!” +++ In de weken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen doen lijsttrekkers gekke 
dingen. Zo was Gerdo van Grootheest aanwezig bij een 
wereldrecordpoging paaldansen in Sint Pieter. Voor de 
goede orde, hij deed zelf niét mee. Maar het moet niet te 
gek worden. Straks gaat John Aarts nog naar een voor-
lichtingsavond ritueel slachten in Oud-Caberg en Mieke 
Damsma naar een cursus Koikarper schubben in het 
Wittevrouweveld. +++ Café de Pieter heeft al 26 jaar met 
carnaval echte kunstwerken aan de muren. Het eerste café 
met een ‘rondom-versiering’. Pieke Dassen bouwde 19 maal 
het café om tot een andere locatie. Daarna kwamen Han 

van Wetering (2x), Guy Olivier (2 x) en nu voor het vierde 
jaar is dat beeldend kunstenaar en illustrator Pallieter 
Hutschemakers. Verleden jaar met een spraakmakende 
apenverzameling en dit jaar zijn het de Maastrichtse 
(schijn)heiligen. En wat voor heiligen. Een greep: Sint Gert, 
Bulgaarse villa-heilege; Sint Hoen, heilege vaan gratis 
pèls; Sint Jan, otoriteitetoeke heilege; Sint Nussius, 
heilege mèt tunnelvisie; Sint Theo, provinciale heilege; 
Sint Jacques, heilege vaan woenwagele en de Sinten 
Hubertus en Guiderius, heilege vaan 2018. De Bulgaarse 
villa-heilege Gerd Leers was met acht afbeeldingen goed 
vertegenwoordigd. +++ Met pianist Blanco Besselink 
zong Kitty Nuyts in het Pesthuyspodium. Het lied had 
als vier beginregels: Ich bin von Kopf bis Fuß, Auf Liebe 
eingestellt, Denn das ist meine Welt, Und sonst gar nichts. 
Maar of dat ook iets te maken heeft met de tien marmotten 
die Kitty al jaren vertroetelt weet ik niet. +++ Henk Geelen 
woont Achter de Barakken en schrok zich vorig jaar een 
hoedje toen hij een gemeentelijke aanslag reclamebelas-
ting in de bus kreeg van 569,54 euro. Wat was het geval? 
Henk versiert al zo’n vijftien jaar tijdens carnaval zijn 
woonhuis op een ludieke manier. Hiervoor doopte Henk 
zijn huis voor een weekje om tot La Famiglia, Ristorante 
Napule. Gewoon met letters op papiertjes en een Italiaanse 
sfeerillustratie van kunstenaar Pallieter achter het raam. 
Maar dat snapte de handhaver van de gemeente niet. Alles 
werd gefotografeerd en genoteerd en dat leidde tot een 
gepeperde aanslag. +++ Jan Hoen over de maatschappelijke 
projecten van MVV: “MVV-spelers zijn meer te vinden in 

‘Sint Gert, Bulgaarse villa-heilege’ Rogér Rassin in La RiveJohn Aarts geflankeerd door kleer-
maker Ilyas Kaya en zijn Hounaida

Deze carnavalsversiering aan huis 
werd beloond met een Aanslag 
Reclamebelasting van 569,54 euro
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bejaardentehuizen dan op het voetbalveld.” +++ Tijdens 
de verkiezingen in Maastricht zijn er 187 blanco en 191 
ongeldige stemmen uitgebracht. “Wat maakt nu een 
stembiljet ongeldig?”, vroeg ik aan de voorzitter van een 
stembureau. “Het kan zijn dat er twee vakjes rood gemaakt 
zijn, de lijsttrekker en een voorkeuze stem. Maar ook 
strepen op de lijst of alle kandidaten van een partij rood 
maken komt voor. Ook de teksten ‘zakkenvullers‘ of 
‘kloetzèk’ zijn favoriet. Het ergste vond ik de tekst 
‘hinnenejjers’.” +++ Onze minister van Buitenlandse 
Zaken Frans Timmermans is fan van Roda JC en zit daar 
bijna iedere wedstrijd op de tribune. Hij vertelde dat hij 
hoopt dat Roda in de hoogste afdeling blijft spelen want: 
“Ik kan me echt niet voorstellen dat we tegen MVV en 
Fortuna moeten voetballen!” +++ Ik las dat Onno Hoes 
recentelijk zijn abonnement op Donald Duck heeft 
opgezegd. “Want daar voel ik me nu echt een beetje te oud 
voor”, aldus onze burgemeester. En Kwik, Kwek en Kwak 
ziet hij elke avond bij Boulevard. +++ De nieuwe mantel 
voor het 600-jarige Genadebeeld Onze Lieve Vrouw 
Sterre der Zee is gereed. Het gekozen ontwerp van de 
Française Claire-Marie Buffet is geheel Made in Limburg. 
+++ De Maastrichtse filosoof Etienne Kuypers schreef in 
een onlangs gepubliceerd artikel dat Maastricht een dorp 
is gebleven. Er gebeurt niets. “Het is een koopstad waar 
alles draait om de economie. Er gebeurt onvoldoende op 
cultureel gebied. Toen een jazzgrootheid als Miles Davis 
in Maastricht optrad was de zaal voor een kwart gevuld. 
Bizar! Maastricht is folklore. Geen cultuur. Bovendien 

heeft Maastricht een burgemeester die publiekelijk zegt 
niets op te hebben met cultuur. Hou dat voor je zelf als 
bestuurder van een stad met 120.000 inwoners!” +++ De 
Maastrichtse beeldend kunstenaar Désirée Tonnaer 
heeft een kleine overzichtstentoonstelling in een tweetal 
ruimten van het Museum aan het Vrijthof. Zij omschrijft 
het zelf als een overzicht van 30 jaar geïnspireerd zijn door 
de groeicyclus van de natuur. ‘Natura Artis Magistra’, de 
natuur is de lerares van de kunst. +++ Geboren en getogen 
Maastrichtenaar Louis Royen (61) was op 15 april één van 
de ongeveer 50 Limburgers die in Den Haag aanwezig 
waren op een netwerkborrel met de naam ‘Den Haag met 
een zachte G’. Dit is een initiatief van de afdeling Public 
Affairs van onze Provincie om contacten te leggen tussen 
onze Provincie en Limburgers in de Hofstad. De eerste 
zachte G netwerkborrel werd ‘verstoord’ door een niet goed 
werkende tap. Maar zoals dat hoort bij goede Limburgers 
werd er probleemloos overgeschakeld naar de bolle glazen 
met Leffe Blond. +++ Maastrichtenaar Wil Palmans (72) is 
meer dan 50 jaar nationaal wedstrijdleider en scheidsrechter 
van de Atletiek Unie. De laatste vijftien jaar doet hij het 
wat kalmer aan en bemoeit zich alleen nog met wedstrijden 
in District Zuid. “Ik reisde toentertijd voor een vergoeding 
van vier cent per kilometer het land door. Scheidsrechteren 
in Amsterdam leverde zestien gulden op.” +++ Tijdens de 
voetbalavond Fútbol Y Tapas in het Kruisherenhotel was 
Cookie Voorn, de assistent van Bert van Marwijk in 
2010, gevraagd een voorbeschouwing te geven. Maar na de 
1-5 wedstrijd en na wat wijntjes gaf hij ongevraagd ook 

‘Hagenaar’ Louis Royen even terug in eigen stad Thijs van Leer speelde dwarsfluit op een unieke locatie
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nog een hilarische nabeschouwing. +++ De jaarlijkse 
Haringparty Maastricht was weer een succes. Eregast 
Thijs van Leer vertelde: “Ik heb toch op veel locaties 
gespeeld maar dit is toch wel héél bijzonder. Ik ben zeer 
vereerd dat ik hier mag spelen. Het riviertje stroomde 
onder mij door, ik had de privékapel in de hof van Sint 
Monica in mijn vizier, en met een middeleeuwse stadswal 
als achtergrond kon me niets gebeuren. Uniek!” +++ 
Jacques Reiners is hoofd bureau en programmaleiding 
van Studium Generale Maastricht. Jacques doet goed 
werk voor studenten en overige Maastrichtenaren. Maar 
Jacques Reiners heeft een tuinkabouter die had gehoord 
over de reuzenoptocht en toen niet meer te houden was. 
Die kabouter wilde persé de stad in om langs de route aan 
de reuzen te vertellen dat hij ze háát. En daarom liep 
Jacques die zondagmiddag met zijn tuinkabouter langs het 
parcours. Maar hij bleef wel in de buurt van de tapperijen. 
Tuinkabouters en hun begeleiders krijgen óók dorst! +++ 
Het Theater aan het Vrijthof was het decor van een 
heuse rode loper performance; een soort Hollywood aan 
de Maas. Daar ging de film ‘Aku, de kort film’ van Nira 
Kakerissa en Daniël Mataneka in première. De zaal zat 
vol genodigden van wie de meesten van Molukse afkomst. 
De ouderen onder hen hadden hun mooiste kain kebaya 
aangetrokken. +++ De Ronde van Wolder, de oudste 
wielerwedstrijd van Maastricht, zit er weer op. Héél 
succesvol deze zevende versie nieuwe stijl en de 31ste als 
men de twee versies bij elkaar optelt. Heel veel prominenten, 
die de Ronde van Wolder een warm hart toedragen, waren 

present maar niemand van of namens de gemeente 
Maastricht. Geen wethouder Sport of iemand die hem 
verving. Dat verbaasde iedereen en ook burgemeester 
Mark Vos en Schepen Christian Bamps van Riemst. 
“Niemand namens de gemeente Maastricht aanwezig?”, 
was zijn vraag. “Ze zijn toch met z’n zessen daar op het 
stadhuis. Bij ons is dat onmogelijk. Bij ons is altijd iemand 
namens het gemeentebestuur aanwezig.” Centrummanager 
Paul ten Haaf was er wel. “Ik wil gewoon meemaken wat 
er buiten het centrum allemaal wordt georganiseerd. 
Activiteiten die ook de uitstraling van de stad meebepalen. 
Al ben ik geen politicus.” Het bleef zondag na de wieler-
wedstrijden nog lang heel gezellig in Wolder. Na negenen 
verplaatste de groep zich naar Coen bij café de Pepel. De 
burgemeester van Riemst en zijn Schepen Sport bleven 
lang ‘napraten’ en gingen even voor elven weer de grens 
over. “Wie rijdt er?”, vroeg ik aan de Schepen Christian. 
“Burgemeester Mark natuurlijk”, was zijn antwoord. +++ 
Maastrichtenaar Robbie Servais (38) woont en werkt in 
Japan. Na zijn afstuderen aan onze universiteit had hij 
stageplaatsen in Japan, Singapore en Vietnam. In Japan 
combineerde hij zijn werk met voetbal. Zo’n vijf jaar 
geleden vestigde hij zich voorgoed in Japan en werd 
jeugdtrainer/coach van de voetbalclubs Vissel Kobe en 
Omiya Ardija en recentelijk werd hij jeugdtrainer/coach 
van Arsenal Ichikawa Footbal School, een franchise van 
Arsenal. Hij kreeg een uitnodiging van de Nederlandse 
Kamer van Koophandel in Japan om een lezing te houden. 
Tijdens zijn voordracht gaf hij zijn visie over zijn vijfjarig 

Op het hoogste punt van de Ronde van Wolder (bij de Apostelhoeve) 
speelde damesfanfare Les Philfolles. Alleen de drummer was een man 
en die verheugde zich al de hele middag op het douchen na de wedstrijd

Jacques Reiners en zijn tuinkabouter 
die reuzen háát

Robbie Servais tijdens zijn voordracht 
in Japan
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verblijf in Japan en het culturele verschil tussen westers 
en Japans voetbal. “Japanners leven om te werken en 
Nederlanders werken om te leven.” Robbie eindigt met 
‘Sayonara’, wat ‘tot ziens’ betekent. Het zou prachtig zijn 
als Robbie zijn lessen in de toekomst laat beginnen met 
de uitroep ‘Aon de geng!‘ Het klinkt ook nog een beetje 
Japans! +++ 

André Rieu in een brief aan de burgemeester Giorgio Orsoni 
van Venetië: 
Signor de burgemeester, 
Voor mijn optreden op het San Marcoplein heb ik een idee. Voor 
het Dogenpaleis komt een houten wand met een replica van de 
Hoofdwacht en daarnaast de Sint Servaasbrug. De Hoofdwacht 
is het belangrijkste gebouw op het Vrijthof, het mooiste plein van 
Nederland in mijn hometown Maastricht. Wilt u mij hiervoor 
toestemming geven? 
Met vriendelijke groeten, 
André Rieu.

Brief van de sindaco / burgemeester van Venetië Giorgio Orsoni 
aan André Rieu: 
Beste signore André, 
Hoe durft u met dit voorstel te komen. Mani dalla mia bella piazza 
San Marco / Handen af van mijn mooi plein. Uw podium is meer dan 
genoeg. Ulteriore discussione è excluso / Verdere discussie hierover is 
uitgesloten. Ciao al tuo burgemeester Onno Hoes. 
Con i migliori saluti / Met vriendelijke groeten, 
Giorgio Orsoni. 

PS. Heeft u Onno Hoes ook gevraagd om een replica van het 
Dogenpaleis en een Venetiaanse brug voor de belangrijkste 
gebouwen op uw mooie Vrijthof te plaatsen tijdens uw concerten? 
Wedden dat u hiervoor geen toestemming krijgt?”
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Vanaf 1 januari 2014 kon iedereen zelf 
gemaakte foto’s van een gebeurtenis 
in Maastricht opsturen naar het 
Jaarboek Maastricht.

Een vakjury heeft per maand de 
drie beste foto’s uit de inzendingen 
gekozen. Op de website 
www.jaarboekmaastricht.nl 
zijn de winnaars bekend gemaakt. 

Aan het eind van de jaarboek-periode 
(31 juli) heeft de jury de beste maand-
foto’s geselecteerd. De winnende 
maandfoto’s zijn bij de presentatie 
van het Jaarboek tentoongesteld en 
ook in dit jaarboek opgenomen.

Door de vakjury werd een eerste prijs 
toegekend voor de beste en meest 
sprekende maandfoto en dat is de 
foto van de maand maart geworden. 
Fotograaf John Morreau heeft tijdens 
de presentatie van het Jaarboek 
Maastricht op 30 oktober 2014 een 
geldbedrag van 100 euro ontvangen.

De vakjury bestond uit Hans van 
Eijsden, Jean-Pierre Geusens en 
Yvonne van den Bergh. 

Vanaf augustus 2014 kan iedereen 
weer meedoen met de fotowedstrijd. 
Op onze website staan de voorwaarden. 

FOTOWEDSTRIJD 
JAARBOEK 2013-2014 WINNAAR John Morreau: Maastricht Tattoo Conventie in het MECC  (maart)

Vincent van den Bergh:  Dans in Ainsi  (januari) Pieter Jacobs: ENCI moet sluiten...  (februari)
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John Morreau: Na voorlezen Burgemeester Hoes slapen op het podium van het 
Theater aan het Vrijthof   (april)

John Morreau: Aankomst Rolling Stones op vliegveld MAA voor Pinkpop   (juni)

Vincent van den Bergh: Deelnemers Sint Servaas processie  (mei)

Edward van Kempen: Afscheidsfeest Toneelacademie Maastricht  (juli)
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