Nutsbedrijven Maastricht, een bedrijf dat u kent!
Onze filosofie is:
•

Kleinschaligheid, zodat we goed bereikbaar blijven voor onze klanten.

•

Goede prijzen bedingen voor onze klanten, hiervoor bouwen wij aan een
netwerk van bedrijven om door middel van samenwerking volume te genereren.

•

One stop shopping: de klant de mogelijkheid bieden om bij één deur vele
produkten en diensten te kunnen afnemen.
Nutsbedrijven M aastricht levert een uitgebreid pakket aan producten en
dienst en op het gebied van energie, drinkwater en telematica.
Daarbij wordt continu gestreefd naar een complete dienstverlening voor
de klant, zowel in de consumenten- als in de zakelijke markt.
Nutsbedrijven M aastricht is niet louter een aanbieder maar bovenal een
stimulator en innovator voor de stad Maastricht en haar omgeving.

Door het aangaan van allianties met constructieve partners opent Nutsbedrijven
Maastricht nieuwe kansen voor bedrijven en consumenten
in de regio, zowel op het gebied van energie alsook in telefoon- en
datadiensten. Regionaal, nationaal en internationaal.

Nutsbedrijven M aastricht hanteert het principe van one-stop shopping:
één voordeur voor vele diensten en producten: van gas, water en electriciteit tot
internet via de kabel, nieuwe interactieve televisie en groene stroom. Door haar
autonomie is Nutsbedrijven Maastricht als geen ander in staat flexibel en
maat werkgericht in te spelen op de wensen van de klant.
Onafhankelijke keuzes worden gemaakt op basis van sterk aanwezige klant-,
product-, markt-, en technologische kennis binnen de organisatie.

Vanzelfsprekend,

NUTSBEDRIJVEN
MAASTRICHT
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voorwoord
Bij het schrijven van het jaarboek worden door de samenstellers diverse bronnen geraadpleegd: kranten, weekkranten,
persberichten, gemeentelijke voorlichting, radio, TV en tegenwoordig ook internet. Deze laatste bron is duidelijk in opkomst,
maar men kan constateren dat het Maastrichtse internet nog in de kinderschoenen staat. Zo zijn er een tweetal plaatselijke
politieke partijen die dit medium gebruiken tijdens de verkiezingen, maar daarna nooit meer hun informatie bijwerken.
Al met al hebben we talloze berichten en berichtjes verzameld, over de grote bedrijven, maar ook over de burgers zelf.
Grote items dit jaar waren het Céramique-terrein met het Centre Céramique, de planontwikkeling van de gemeente Maastricht
en provincie {Grensmaas, Noord-entree etc.) maar ook het gekrakeel rondom de berenkuil.
Het blijkt dat al deze zaken in ontwikkeling zijn en blijven, vandaar dat sommige onderwerpen in de achtereenvolgende jaarboeken {zullen) terugkomen.
Wel is duidelijk dat er een soort 'poldermodel' in de plaatselijke politiek is ontstaan. De overlegpolitiek heeft toegeslagen.
De gemeente heeft talloze informatie-avonden belegd, over het Heugemerveld, over Maastricht in 2010, over het mobiliteitsplan.
Dat deze vorm van 'burgers bij het beleid betrekken' niet altijd even succesvol is, blijkt uit de deelname aan de bijeenkomsten.
Bij een van de avondd iscussies over het mobi liteitsplan waren er meer voorlichters dan bezoekers aanwezig.
Het jaarboek 1998/1999 ligt nu voor U. We hopen dat U het met genoegen zu lt lezen en bekijken.

De samenstellers
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Zomer 1998, lekker relaxed • foto focuss 22

Augustus
Natte zomer.

Maastricht belee~ aanvankelijk een vrij slechte zomer. De temperatuur blij~ onder het gemiddelde en er
valt nogal wat neerslag. Het gevolg is dat de terrassen leeg blijven. De winkeliers in de binnenstad spreken

echter van een hausse. Toeristen, die niet op een terrasje kunnen gaan zitten, lopen immers uit verveling
bij de Hema of Blokker binnen. In augustus slaat het weer om en spreken de kranten van broeikashitte.
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Afscheid Körver.
Op zaterdagavond 1 augustus neemt MW met een benefietwedstrijd tegen Racing Genk afscheid van zijn populaire
trainer Frans Körver. Körver was zes jaar bij de club in dienst
en slaagde erin MW voor de eredivisie te behouden. MW
verliest tegen Genk met 2-3. Hadden ze Boudewijn Zenden
maar gekocht, maar die is naar Barcelona.
Bonnefanten.
Het Bonnefantenmuseum ontvangt op 4 augustus zijn halfmiljoenste bezoeker sinds de opening in 1995. Dank zij het
slechte 1!feer heeft het museum nu 1.300 bezoekers per dag.
Kerkhoven.
In augustus verschijnt Hub Notens boek 'Tuinen van Stilte',
de geschiedenis van drie Maastrichtse kerkhoven: het kerkhof aan de Tongerseweg, de begraafplaats Oostermaas en
het kleine kerkhof van St. Pieter op de Berg. In zijn boek
beschrijft Noten niet alleen de graven van bekende Maastrichtenaren, zoals Fons Olterdissen, Stef Klein, Edmond
Hustinx en Matthias Kemp, hij kruidt het boek ook met talloze vermakelijke verhalen en anekdotes. Pau l Mellaert
maakte 60 prachtige foto's.
Architectuur.
Als vijfde stad in Limburg krijgt Maastricht in augustus een
architectuurnota. Vrij laat, als men bedenkt dat Maastricht,
in vergelijking met steden als Heerlen en Venlo, die er wel al
een hadden, toch heel wat meer in huis heeft. Of maakt men
zich hier niet zo'n zorgen over de manier waarop er wordt
gebouwd? Toch wel, want de welstandscommissie is 'gelukkig' weer terug.

Cadeautjes.
Op voorstel van raadslid G. Roomans-Dinjens krijgen
mensen die een geboorte komen aangeven en mensen die
gaan trouwen een cadeautje van de gemeente. De ouders
van een nieuwe boreling krijgen gratis een geboorte-akte
met het wapen van Maastricht en wie trouwt mag de pen
meenemen waarmee de huwelijksakte is getekend. Ook op
de pen staat het stadswapen. Kosten: zo'n f 10.000,- per
jaar. Boe doen ze dat weer vaan?
Melkkoe?
Merkwaardige krantenkop in Dagblad de Limburger van 12
augustus: 'De prostaat is nog te veel een melkkoe'. In Maastricht zouden ze zeggen:'E sterk stök in 'n aw brook'.
Ridderronde.
Op woensdag 12 augustus staan zo'n 30.000 toeschouwers
langs het 1,6 kilometer lange parcours van de Ridderronde.
De voorzitter van de Stichting Profronde Maastricht, john
Kerkhof, is zeer tevreden. Tevreden zijn ook de zetbazen van
de 47 café's die langs de route liggen. Zoals altijd wordt er
meer gedronken dan gekeken. Na iets meer dan 2 uur rond jes draaien gaat Leon van Bon als eerste over de finishlijn.
Mosasaurus 1.
Paleontologen vinden op het terrein van de ENCI de resten
van een heuse mosasaurus. Naar schatting zijn ze 65 miljoen jaar oud. In de 18e eeuw werd ook een mosasaurus
gevonden, maar die werd in 1794 door de Fransen meegenomen naar Parijs en is nooit meer teruggekomen.

Binnenstad.
Aan het eind van de eerste week van augustus wordt het
'binnenstadconvenant' gepresenteerd. Een uit 68 punten
bestaand stuk, ondertekend door de gemeente, de horeca
en de winkeliers. In het convenant worden afspraken
gemaakt over de toekomst. Het gaat onder andere over de
uitbreiding van het winkeloppervlak, over veiligheid, parkeren en renovatie. Niet minder dan 200 miljoen gulden zullen
worden geïnvesteerd, maar volgens critici bevat het plan
niet veel nieuws.

Mosasaurusresten in de mer9el9roeue • Fo10 Luc Hommes

Augustus
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Paleontologen aan het werk • Foto Luc Hommts
Toek-Toek.
De Stichting Ontwikkelingsmaatschappij voor Buurteconomie Maastricht heeft in Thailand vier 6-persoons toek-toeks
gekocht. Met deze half-open wagentjes kunnen toeristen
zich voor f 4,75 door het centrum van Maastricht laten rijden.
De chauffeu r fungeert als g ids.
Verlies.
MW speelt de eerste wedstrijd in de nieuwe compet1t1e
tegen de 'superboeren' van de Graafschap. Thuis wordt verloren met 1-2. De tweede wedstrijd, uit tegen Feijenoord,
gaat met 3-1 verloren, maar niemand had anders verwacht.
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Hotel kamertekort.
Ofschoon Maastricht beschikt over 1.500 hotelkamers, komt
de stad er zo'n 1.000 tekort. Dit tekort doet zich vooral
voelen tijdens grote evenementen, zoals het Preuvenemint,
wanneer veel gasten naar omliggende plaatsen moeten
worden verwezen.
jezuïeten berg.
Deze maand verschijnt een door de Rotary Club Maastricht
uitgegeven boek over de jezuïetenberg, met als titel 'De
jezuïetenberg, monument in mergel'. Het boek werd
gesch reven door de Maastrichtse journalist Pierre Rousseau.
De foto's werd en gemaakt door Arjen Schmitz. De jezuïetenberg is in 1996 uitgeroepen tot Rijksmonument.

Preuvenemint.
Op donderdag 27 augustus opent Burgemeester Houben
het jaarlijks Preuvenemint op het Vrijthof, waarvoor in de
komende drie dagen zo'n 160.000 bezoekers worden verwacht. Er zijn dit jaar ruim 30 restaurateurs, die van elke
preuvenelap 55 cent afdragen voor allerlei goede doelen.
Eén van de voornaamste is de internationale Reuzenstoet,
die in het jaar 2000 door Maastricht zal trekken. In november blijkt de opbrengst van dit jaar uit te komen op
f 326.368,37. Het Preuvenemint zal het in de toekomst
moeten stellen zonder een van de mensen, die in 1980 het
initiatief namen: Bèr Schiffeleers, 'Mister Preuvenemint'. Hij
neemt om gezondheidsredenen ontslag. Wie geen ontslag
neemt, maar waarschijnlijk wel voor het laatst het traditionele zondagmiddagconcert verzorgt, is André Rieu met zijn
Straussorkest.
Preuvenemint •

Foto Paul Mtlloen
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September
Regen in overvloed.
Tijdens het weekend van 12 en 13 september valt er zo'n gigantische hoeveelheid regen, dat de Jeker het
water niet meer kan verwerken. Het eerste huis dat onder water loopt ligt bij de Nekumermolen. Ook het
hele sportcomplex aan de Mergelweg staat blank. Voor het overige valt de schade in de stad gelukkig mee.
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September

Gratis heroïne.
Maastricht komt niet in aanmerking voor een proef met
gratis heroïneverstrekking. Dat ligt, volgens de verantwoordelijke wethouder, Veronica Dirksen, niet zozeer aan een
tekort aan geld dan wel aan een tekort aan verslaafden. Om
voor een dergelijke proef in aanmerking te komen zou de
stad er 100 moeten hebben, maar er zijn er 'slechts' 60. In
Heerlen gaat de proef wel door. De affaire leidt tot onaangename debatten in de gemeenteraad.

Gouverneurs.
In september wordt ter gelegenheid van het 300-Jang
bestaan van het kasteel Neercanne in het Bonnefantenmuseum een tentoonstelling gehouden van de portretten van
de 11 militaire gouverneurs van Maastricht. Deze schilderijen verdwenen in de 18e eeuw om na de 2e Wereldoorlog in
Fulda (Duitsland) terecht te komen. Servé Mi nis schreef de
catalogus bij deze tentoonstelling, uitgegeven door het
Bonnefantenmuseum.

Capucijnenhof.
Op 4 september wordt de Capucijnenhof geopend, een historisch pleintje, midden in de stad, waar ooit de missiezusters en paters Franciscanen woonden. De kapel uit 1845 is
gehandhaafd, evenals de zes schitterende kastanjebomen.
Het complex bevat 7 woningen en 18 appartementen en studio's. Ter gelegenheid van de opening verscheen het boekje
'Capucijnenhof', als nummer 52 in de reeks Maastrichts Silhouet. Het werd geschreven door jac van den Boogaard.

Kelen der.
'D'n oprechte Mestreechter Kelender 1999' wordt op 15 september gepresenteerd door de Tempeleers. Hij bevat 7
reproducties van lithografieën van Alexander Schaepkens en
heeft als thema 'bestaande en afgebroken kerkgebouwen
van Maastricht'.

Het Parcours.
Op 6 september is het weer zover: de rode loper van het Parcours ligt in de stad uitgerold. Cultuurminnaars kunnen zich
op de hoogte stellen van wat hen gedurende het komende
seizoen geboden wordt. Trok het Parcours in 1997 25.000
bezoekers, dit jaar zijn het er al 50.000. Voor het eerst zijn
het Bonnefantenmuseum en de Wiebengahal in het parcours opgenomen. Wie de Maas wil oversteken kan gebruik
maken van boten die tussen de twee oevers op en neer pendelen. Dat blijkt ook wel nodig, want de stellage op de St.
Servaasbrug zorgt voor enorme voetgangersopstoppingen.
Het Parcours werkt met een budget van 4 ton. Coördinator
Kris Németh zou in de toekomst graag een heel weekend
voor het Parcours willen uittrekken.
Maastricht groeit.
Volgens het onderzoeksbureau ETIL zal de bevolking van
Maastricht gedurende de komende 25 jaar langzaam maar
zeker blijven groeien. In 2025 zal de stad tussen de 125.000
en 131.000 inwoners tellen. Als deze berekening juist is, dan
zal Maastricht behoefte hebben aan meer huizen dan tot nu
toe werd gedacht.

September

Gewijde muziek.
Van vrijdag 18 tot en met zondag 20 september vindt het
Musica Sacra Festival in Maastricht plaats. Het festival staat
in het teken van de Dag van het Laatste Oordeel, met een
programma dat varieert van middeleeuwse muziek van Hildegard van Bingen tot composities van Telemann, Messiaen
en Monnickendam. Er is ook een wereldpremière en wel de
uitvoering van 'Amicta Sole' van Alexander Knaifel, een componist uit Oezbekistan. Het festival eindigt op zondagavond
met een optreden van het Russisch Staatskamerkoor in de
St. Servaasbasiliek.
Ongewijde muziek.
Op zaterdag 19 september is in het Theater aan het Vrijthof
de première van de musical 'Nondezju', uitgevoerd door het
Mestreechs Volleks Tejater, met onder andere Raymond en
Truus Willems, Marie-Ange Castermans en Twajn Weijenberg. De musical, geregisseerd door Huub Noten, is gebaseerd op de Broadway productie Nunsense. De vertaling is
van Notens zoon Peter, met medewerking van Phil Dumoulin en jan Coumans. Na de première volgen nog 11 voorstellingen, die bijna allemaal zijn uitverkocht.
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De hoofdprijs uan de lotto Krasloterij 9in9 naar meurouw tutgens.
Zij wint een Honda Prelude • Foto Focuss 22
Klassieke muziek.
Even succesvol als 'Nondezju' is de opvoering van de opera
Nabucco van Verdi door de Opéra Royale de Wallonie. 1n vijf
dagen trekt de opera zo'n 20.000 mensen naar het MECC.
Het ligt in de bedoeling dat de Luikenaren in de toekomst
elk jaar in Maastricht een opera uitvoeren.
Tegen geweld
Op 24 september trekt er door Borgharen een lichtprocessie
tegen het geweld in de wereld.

tichtprocessie in Borgharen • Foto Focuss 22
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Maastrichtse archeologie.
De plannen van het Bonnefantenmuseum om haar afdeling
archeologie af te stoten, val len niet in goede aarde. Een
actie voor het behoud van de collectie levert 4.000 handte·
keningen op. Volgens de commissie Malherbe, ingesteld om
in deze netelige kwestie advies uit te brengen, moet de collectie in Maastricht blijven. Voorwaarde is wel dat de presentatie zal moeten verbeteren.

Heugemerveld 1.
Op de laatste dag van september stelt de woningcorporatie
Sint Servatius de bewoners van het Heugemerveld op de
hoogte van haar plannen voor de toekomst van hun buurt.
Die plannen zullen in drie fasen worden gerealiseerd. In
totaal zullen 341 sociale huurhuizen worden gesloopt (ver·
oorzaakt door de noodzakelijk geachte aansluiting bij het
Ceramique-terrein). De gesloopte woningen wo rden vervangen door 200 koop· en 100 huurwoningen. De plannen
worden tijdens een rumoerige informatie-avond in het
MECC met zeer gemengde gevoelens ontvangen.

Heu9emerveld • Foto Focuss 22
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les P/osticiens Volants •

Foto Focuss 12

Oktober
Oktober stond in het teken uan de WK-wielrennen. De openin9sceremonie op 5 oktober was spectaculair
onder meer door het optreden uan 'Les P/asticiens Volants'.
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Oktober

tricht krijgt de Voorzitter "van de Raad van Bestuur, Dr. J.
Carpay, uit handen van Burgemeester Philip Houben een
kon inklijke onderscheiding. Hij wordt benoemd tot officier
in de Orde van Oranje Nassau. Dr. Carpay speelde een grote
rol bij de nieuwbouw van het Maastrichtse ziekenhuis.

Burgemeester Armand Cremers • Foto Focuss 22

Burgemeester.
Op 2 oktober wordt de Maastrichtse ex-wethouder drs. Armand
Cremers benoemd tot burgemeester van Beek. Cremers, lid
van D66, was acht jaar lang wethouder van verkeer, milieu
en ruimtelijke ordening.
Gemeentelijke begroting.
Uit de op 2 oktober door wethouder Raymond Leenders
gepresenteerde begroting voor 1999 blijkt dat Maastricht
aan drie zaken extra geld gaat besteden: aan de jeugd, aan
de buurten en aan culturele zaken. De Stadshal krijgt
f 650.000,- voor de aankoop van nieuwe boeken en nog
eens 1.4 miljoen voor de inrichting. Voor de millenniumfeesten trekt de stad bijna 5 ton uit. Ideeën voor die feesten zijn
er overigens nog niet. Onder het motto 'Tradisie, plezeer,
same op weeg en lef', nodigt de Stichting 'Maastricht 2000'
mensen uit om zich met originele ideeën te melden.

WK Wielrennen.
De wereldkam pioenschappen wiel rennen vinden voor de
vierde keer plaats in ons land en waar anders dan in ZuidLimburg? De openingsceremonie wordt gehouden op het
Vrijthof, waar niet minder dan 15.000 bezoekers zich verdringen om te luisteren naar een groot, speciaal voor deze
gelegenheid geformeerd mannenkoor. Het koor staat onder
leiding van Edouard Rasquin en brengt samen met drie
diva's onder andere het bekende 'Bicycle' nummer van de
popgroep Queen ten gehore. Oorverdovend hard is het
optreden van de band Total Touch, dat vooral door het jon·
gere publiek wordt gewaardeerd. Maar wat iedereen mooi
vindt zijn de mysterieus over het Vrijthof in mist rondzwevende objecten van de Franse groep Plasticiens Volants. Hun
optreden wordt met een knallend vuurwerk in de bomen afgesloten. De avond wordt geopend met een toespraak van burgemeester Philip Houben en Hein Vergeer, de UCl-voorzitter.
Namens de renners legt de Limburger Danny Nelissen de eed
van sportiviteit af. Het WK zalf 240.000,· verlies lijden.

Presidentieel bezoek.
In het kader van een driedaags verblijf in ons land krijgt
Maastricht op 2 oktober bezoek van de Bulgaarse president
Petar Stroyanov. In het Gouvernement worden hij en zijn
gezelschap ontvangen door de Gouverneur Baron van Voorst
tot Voorst en later op de dag brengt de president ook een
bezoek aan het Europees Instituut voor Bestuurskunde. Een
Bulgaarse handelsdelegatie voert intussen overleg met de
Maastrichtse Kamer van Koophandel.
Officier Carpay.
Tijdens een galafeest in de Bonbonnière ter gelegenheid van
het 12,5 jarig bestaan van het Academisch Ziekenhuis Maas-

Oktober

WK wielrennen • Foto Focuss 22
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Bij het WK-wielrennen is aan Maastricht slechts een marginale rol toebedeeld. Vanaf het Vrijthof starten op 6, 7 en 8
oktober de ind ividuele tijdritten, maar die trekken vanwege
het slechte weer niet zoveel toeschouwers. Ze zorgen wel
voor veel ongemak, omdat een gedeelte van de stad voor
alle verkeer is afgesloten. Het train ingsparcours, dat voor de
renners is uitgezet, wordt nauwelijks gebruikt. Bij de vrouwen wordt de tijdrit gewonnen door Leontien van Moorsel,
bij de mannen door de Bask Abraham Olano. De meest aansprekende titel bij deze kampioenschappen, die van de
profs op de weg, gaat op zondag,, oktober naar de Zwitserse outsider Camensind. Volgens de pers was het WK een
fiasco, maar volgens de organisatoren was het een groot

succes. Eén ding staat vast: van de verwachte kwart miljoen
toeschouwers kwam slechts een kwart opdagen.
Exportartikel.
André Rieu, Maastrichts beste exportartikel, krijgt op 10 oktober in het Duitse Ludwigshaven de Gouden Stemvork, een
prijs voor vertolkers van Duitse amusementsmuziek. Rieu
was de enige buitenlandse winnaar.
Jeker jazz.
Van i6 tot en met 18 oktober vindt in 25 café's in het jekerkwartier het Jeker jazz Festival plaats. Er doen zo'n 40 jazzbands aan mee en het festival trekt ruim 20.000 bezoekers.

De jubilerende Verkennersband (45jaar) op het VrUthof • Foro Focuss 22
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A2.

Tijdens een vergadering op 15 oktober met het college van
Gedeputeerde Staten over infrastructuur deelt Minister
Netelenbosch mee, dat zij van plan is om een aantal bezuinigingsvoorstellen te doen met betrekking tot de aanleg van
nieuwe autowegen in Limburg. Deze voorstellen hebben ook
betrekking op de stadstraverse in de A2 te Maastricht. Als
deze worden aangenomen, zal pas in 2011 daaraan worden
begonnen. Wethouder j. Aarts noemt de voornemens van de
minister desastreus voor de stad.
't Klein Kaffeeke.
'Café Chantant' in het Theater aan het Vrijthof stelt artiesten
en aankomend artiesten in staat om hun talenten aan den
volke te tonen. Er is nu ook een 'Café Chantant' voor de
jeugd: 't Klein Kaffeeke'. De eerste voorstelling is op zondag
18 oktober en trekt 300 toeschouwers, waaronder veel trotse
familieleden.

Logo.
Op 20 oktober presenteert burgemeester Philip Hou ben het
nieuwe logo van VVV Maastricht, uitgevoerd in enkele vlotte
penseelstreken in blauw (voor de Maas), groen (voor het
Heuvelland) en geel (voor de zon). De begeleidende tekst
(met vertalingen in het Duits, Frans en Engels) luidt: 'Maastricht, dat gun je jezelf..."'.

Op de bedrijfscontactda9en in het MECC
heerst ueel bedrijui9heid • Foto Focuss 22

Oktober

De Trichter.
De journalist Max Paumen, die samen met Rosal ie Sprooten
het brievenboek 'Maastricht met en zonder rouge' sch reef,
krijgt op 22 oktober uit handen van burgemeester Philip
Houben de Trichter uitgereikt. In de begeleidende oorkonde
staat dat hij de prijs ontvangt 'Voor de gedegen en creatieve
wijze waarop hij gedurende 30 jaar de ontwikkeling van Limburg en Maastricht journalistiek heeft vertolkt'. Paumen
schreef 30 jaar artikelen voor NRC-Handelsblad, met ZuidNederland als werkterrein.

Verhuizing.
In de derde week van oktober verhuizen het College van
Bestuur en het Rectoraat van de Universiteit, samen met een
aantal diensten, naar het gebouw van de vroegere rechtbank op de Minderbroedersberg, dat een grondige verbouwing heeft ondergaan. Het voormalige Gouvernementsgebouw aan de Bouillonstraat zal onderdak gaan verlenen aan
de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, terwijl alle bibliotheken
van de in de binnenstad gevestigde faculteiten zullen verhuizen naar de Nieuwenhof. Deze fase in de 'universitaire
verhuiscarrousel' vindt plaats zodra de Maastrichtse Stadsbibliotheek naar de nieuwe Stadshal op het Céramique-terrein is vertrokken.

Op 22 oktober 'Trip îych' internationaal danstheater
in het löss Theater • Foto Focuss 22
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Op 23 oktober viert Opéra Comique Maastricht haar 10 jari9 bestaan
met een hilarische modeshow in La Bonbonni~re • Foto Focuss 22
UM populair.
In de op 29 oktober verschenen Keuzegids Hoger Onderwijs
1998-1999 krijgt de Universiteit Maastricht het cijfer 7.32
van haar studenten. De samenstellers van de Keuzegids
hebben niet minder dan 13.000 studenten ondervraagd. De
UM is, net als verleden jaar, de populairste universiteit in
Nederland. Overigens hebben de studenten ook kritiek, met
name op de sportvoorzieningen en op het feit dat het in
Maastricht moeilijk is om een kamer te vinden.

18 1 joorboclr: Maast1id1t

Oktober

'Blouw aan de muur'. Een fototentoonstelling in het Politiebureau Maas·
tricht op 29 oktober • Foto Focuss 22
Ziesjoem treedt op in MacDonald's om in samenwerking met het Rode
Kruis Maastricht geld in te zamelen voor Kosovo • Foto Focuss 22

Oktober
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Op 8 nouember uiert Harmonie Wilhelmina haar 90-jarigjubifeum • Foto focuss 22

November
Archeologiecollectie.
De voorzitter van het Bestuur van het Bonnefantenmuseum deelt begin november mee dat het museum zijn collectie

archeologie wenst af te stoten. Dit besluit gaat in tegen het advies van de commissie Malherbe. Het Bonnefantenmuseum
wil zich in de toekomst concentreren op oude en moderne kunst. Wat er met de archeologie-collectie zal gaan gebeuren is
vooralsnog niet duidelijk. De Museumnota van Gedeputeerde Staten stelt voor de collectie over te brengen naar de Wiebengahal. Dat levert weer het probleem op dat voor de kunstwerken van Richard Serra, Lucia no Fabro en Sol LeWitt, die

nu nog op de drie verdiepingen van de Wiebengahal staan, een andere locatie moet worden gevonden.

20 1 joorbotk Moostricht

Nouember

Maastricht Marketing.
De VW Maastricht presenteert op 3 november een 'Marketing-Activiteitenplan', waarin een analyse wordt gemaaJ<t
van 'het toeristisch produkt Maastricht'. Naast de grote evenementen waarmee de stad al jaren grote aantallen bezoekers trekt, zoals The European Fine Art Fair, het jumping
Indoor Maastricht, het Carnaval en het Preuvenemint, zou
Maastricht, volgens WV directeur Wilco de jong, nog een
aantal evenementen met internationale allure moeten
hebben. Hij denkt hierbij aan een festival en aan een
belangrijke tentoonstel ling, zoals die van Chagall in Luik. In
de analyse van de VVV wordt kritiek geleverd op het Maastrichtse uitgaansleven en op de infrastructuur.
McLuhan instituut.
Op 5 november gaat het Mcluhan Instituut van start, wederom een internationaal instituut in Maastricht. Het instituut
is genoemd naar de Amerikaanse mediagoeroe Marshall
McLuhan en gaat zich richten op digitale cultuur, kennisorganisatie en onderwijstechnologie. Het is tot stand gekomen
dankzij de samenwerking van de Un iversiteit Maastricht,
Hogeschool Maastricht, Hogeschool Limburg, Universitair
Centrum Diepenbeek en het LIOF.

75 jaar Suringarschool.
In de eerste week van november herdenkt de Suringarschool, één van de twee protestants-christelijke scholen in
Maastricht, het feit dat zij 75 jaar bestaat. Op_het lesrooster
van de school, die in 1923 werd opgericht, wordt aan het vak
godsdienst veel aandacht besteed.
Sphinx Collectie.
De gemeente stelt meer dan een half mi ljoen gulden
beschikbaar om de Sphinx-collectie, die nu nog in verschillenden depots ligt opgeslagen, onder te brengen in de
Stadshal op het Céramique-terrein. Om deze keramische
collectie te kunnen exposeren zal in de Stadshal een speciale vitrine van 35 meter lang worden gebouwd. De Sphinx
heeft de collectie in bruikleen aan de gemeente afgestaan.

Coppella Sancti Seruatii presenteert op 8 nouembtr
haar Kerst-CD • foro Focuss 22

Een breuk in de waterleiding slaat op 8 november ten enorm gat in de
Hertogsingel • Foto Focuss 22

Noutmbtr
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De Zaate Hermeniekes nemen op 15 november in de Plotte Zool
een eigen CD op • Foto Focuss 22

Theo Bovens pad.
Op 15 november wordt, met muzikale ondersteun ing van de
zaate hermenie Tête de Veau, het Theo Bovens·pad geo·
pend. Dat gebeurt door loco-burgemeester Bovens zelf. Het
pad vormt de verbinding tussen de St. Pieterstraat en het
achter Zorgcentrum Molen hof gelegen stadspark.

22 1 jaa r boek Moaur icht

Van de baan.
Wat heeft het lang geduurd, maar eindelijk valt midden·
november het besluit om Maastricht·Aachen Airport niet
met een Oost-West baa n uit te breiden. De Noord·Zuid baan
blijft open en zal ook in de toekomst gebruikt worden voor
lijndiensten, charters en vrachtvervoer. De voornaamste
reden waarom Gedeputeerde Staten van de omstreden baan
afzien is de constatering dat de politiek in Den Haag uitein·
delijk toch niet be reid is om het aantal nachtvlu chten uit te
breiden tot 1.500 per jaar.

No ve mb er

Opknapbeurt.
Van Minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) krijgt Maastricht
f 462.500,· voor een opknapbeurt. Het geld zal worden
besteed aan de Sint Servaasbrug, die onder andere een
nieuwe bestrating .en nieuwe lantaarns zal krijgen. Om te
kunnen beoordelen welke bestrating en verlichting het best
voldoet, worden een aantal proefstukken op de brug aange·
legd.

Op 18 nout mbtr wordt htt 'Binntnstadhuis' 9toptnd,
ttn pohurpost op dt Markt • Foto Focuss 12

Merregelweeg.
De Mergelweg, de verbinding tussen de Maastrichtse wijk
St. Pieter en het Belgische Kanne, blijft voor auto's open. De
van twee jaar geleden daterende plannen om de weg alléén
nog voor fietsers en voetgangers open te stellen, stuiten op
zoveel bezwaren, zowel van Maastrichtse ondernemers als
van de Belgische gemeente Riemst, dat de gemeente afziet
van haar voornemen om de weg af te sluiten.

Maastricht promotion.
De grootste vakantiebeurs ter wereld, de World Trade
Market, wordt in hovember gehouden in Earl's Court, in
Londen. Ook de Maastrichtse VVV is daar met een stand
('Maastricht Visitors & Convention Bureau') vertegenwoor·
digd, evenals een zestal Maastrichtse hotels. De bedoeling is
Engelse 'senior citizens' ervan te overtuigen dat Maastricht
ook tijdens het niet-toeristisch seizoen de moeite van een
bezoek waard is. Of ze zich zo'n bezoek zullen gunnen moet
worden afgewacht.
Oude Maastrichtse opnamen.
Jean-Paul Toonen van T36 media brengt in november een
aantal videobanden uit over Maastricht zoals het vroeger
was. Deze opnamen laten onder andere het Carnaval, met
'kösteek', en de bevrijding van de stad in september 1944
zien. De banden zijn samengesteld uit materiaal dat zich in
het gemeente-archief bevindt.

Face-lift.
De Maastrichtse stadsreus Gigantius heeft een nieuw hoofd
gekregen. Hij ziet er nu vriendelijker uit dan voorheen en is
helemaal klaar voor het Internationaal Historisch Reuzenfeest
dat op 4 en 5 juni 2000 in Maastricht zal worden gehouden.
Verantwoordelijk voor deze face-lift en transplantatie is
Guus Giero, die onder andere 60 meter scheepstouw in de
baard van de reus verwerkte. Tiny Engelbert voorzag hem
van nieuwe kleren (maat onbekend) en had daar niet minder
dan 75 meter stof voornodig. Financieel werd dit alles mogelijk gemaakt door het Struyskommittee. Om de onkosten
voor het Reuzenfeest in het jaar 2000 te kunnen dekken
wordt op 22 november in de Bonbonnière een dienstenveiling
gehouden, die ruim f 22.000,· opbrengt.

De nieuwe Gi9antius, klaar voor 2000 • Foto Foms 22
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Zuiderlingen.
Het vijfde boek van de Maastrichtse schrijver Ad van lterson,
'Zuiderlingen', wordt op 21 november gepresenteerd in de
schrijversvakschool 't Colofon. 'Zuiderlingen' bestaat uit
verhalen waarvan de meeste reeds eerder werden gepubliceerd in de Maastrichtse universiteitskrant Observant.
Lekker Maastricht.
Culinair gezien blijft Maastricht een aantrekkelijke plaats.
Door het blad ' Lekker' wordt Hans van Wolde, die in 1997 in
de Havenstraat zijn restaurant 'Beluga' opende, uitgeroepen
tot beste aanstormend kooktalent van Nederland. Zijn restaurant staat in de top-honderd op de 5oe plaats. In de categorie 'beste koks' is Toine Hermsen tweede. Diens gelijknamige restaurant neemt eveneens de tweede plaats in.

14 1 Ja a 1 bot k Maas ui c h t

Cappella.
Ter gelegenheid van haar 190-jarig bestaan geeft de Cappella Sancti Servatii op 22 november een uitvoering van de
Missa Festiva van Gretchaninov. Ook oud-leden van het koor
nemen hieraan deel. Onderzoek in het gemeente-archief
heeft uitgewezen dat het koor in 1808 is opgericht. Het is
daarmee een van de oudste verenigingen in de stad.

Op 28 november geeft de Cappella een kienavond. Illegaal gokken
volgens de binnenvallende agenten. Dirigent Peter Serpenti wordt gearresteerd. Er volgt zelfs een poging tot omkoping. Een tumultueuze avond,
die later blijkt in scène te zijn gezet • Foto Focuss 12

November

Popprijs.
De belangrijkste popprijs voor Nederlandse bands wordt in
het weekend van 21 en 22 november gewonnen door de
Maastrichtse band ltchi Bitchi en door Rediviver uit Amsterdam. Beide bands krijgen een beker, maar het prijzengeld
moeten ze delen. Elwin de Vries, de zanger/gitarist van ltchi
Bitchi, krijgt bovendien de individuele prijs voor de beste
gitarist.
Een van de 1.000.
In 1999 verschijnt 'World Architecture 1900-2000: A Critica!
Mosaic', samengesteld door een internationale commissie
van architectuurcritici. In dit boek worden de duizend
belangrijkste gebouwen van deze eeuw beschreven. Daartoe
behoort ook het door Wiel Arets ontworpen gebouw voor de
Academie Beeldende Kunsten aan het Herdenkingsplein te
Maastricht.

November

JIM.
Tijdens het JIM, het jumping Indoor Maastricht, dat van 27
tot 29 november in het MECC wordt gehouden, is toutMaastricht er weer bij, als het niet is om naar de verrichtingen van de springpaarden te kijken, dan is het om zelf
gezien te worden. Er zijn ook twee heuse prinsessen en
(waarschijnlijk vanwege die prinsessen) een mevrouw van
het roddelblad Privé. De grote EC Trophy wordt gewonnen
door de Duitser Markus Beerbaum. De MECC-Prix gaat naar
Wout-jan van der Schans. Volgens de VVV is het JIM één van
de grootste attracties van Maastricht.

JIM • Foto Focuss 11
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Op, december wordt een nieuw uniuersiteitsblad door de trotse redactie in het Bonnefantenmuseum ten doop gehouden: Mosaïk • Foto F0<uss 22

December
Maastricht steekt over.
Be.gin december verschijnt het boek 'Maastricht, een stad steekt over' van Govert Derix, met foto's van
Etienne van Sloun en Gre9or Ramaekers. Het boek verhaalt over Maastricht vanuit vijf invalshoeken:
historie, geloof, economie, cultuur en de 'nachtzijde'. De vijf hoofdstukken worden uerbonden door vier
gedichten.
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Winter.
In de eerste week van december begint het flink te winteren.
Veel sneeuw en ijzel zorgen voor honderd aanrijdingen in
Limburg. Naast de ellende ook nog plezier: eindelijk kan
men naar hartelust skiën in de Ardennen.
Mosasaurus. Il
December presenteren de paleontologen John Jagt en Rudi
Dortangs hun mosasaurusvondst. Er zijn een paar rugwervels, een schouderblad, een zwemflipper en enkele ribben
reeds gelokaliseerd. Het dier moet tussen de 15 en 17 meter
lang geweest zijn. Helaas breekt het blok mergel, waarin het
schouderblad besloten zit, tijdens de presentatie in tweeën.
Later komt het bericht dat er misschien nog een tweede
mosasaurus begraven ligt in de ENCl-groeve.
1

WarmWML.
Op 2 december wordt een warmtekrachtcentrale van de
Waterleiding Maatschappij Limbu rg geopend op het Céra·
miqueterrein. De centrale is weggewerkt in de nieuwbouw
van WML. Deze energieleverancier zal naar schatting 30 jaar
lang de gebouwen op het Céramiqueterrein en in een later
stadium wellicht ook Heugemerveld van elektriciteit en verwarming voorzien.
Later, op 20 april, wordt het hoofdgebouw van WML in
gebruik genomen. Het geheel is ontworpen door architect Jo
Janssen. Naast het gebouw wordt het grootste kunstwerk
van Maastricht onthuld, dat vervaardigd is door de in Maastricht geboren kunstenaar Roy Villevoye. Het is een wand
van 35 meter lang en drie meter hoog met poëtische afbeeldingen rondom het thema water. Het kunstwerk vereist
regelmatig onderhoud. Het zal gepoetst moeten worden en
om de vijf jaar opnieuw bespannen. De verffabrikant geeft
10 jaar garantie op de verf. Het hoofdgebouw van WML zal
op 30 juni officieel geopend worden. Ter gelegenheid van de
opening vaart in het Bonnefantenmuseum de kunstenaar
Roman Signer (CH) met een kajak in een achtarmig bassin.

In braak loont.
In de nacht van 23 oktober vindt in vijf minuten tijd een forse
inbraak plaats in Meubelboulevard René Pans. De financiële
buit is aanzienlijk, zodanig dat de Meubelboulevard, van·
wege het uitblijven van resu ltaten van het politieonderzoek,
zes weken na de inbraak een advertentie in de krant plaatst,
waarin f 10.000,· beloning uitgeloofd wordt voor de tip die
naar de daders en de gestolen spullen moet leiden.
Nog beter wonen.
De woningbouwvereniging Beter Wonen gaat op herhaling.
Evenals vorig jaar heeft de Nederlandse Woonbond de
Maastrichtse woningbouwvereniging uitverkozen tot beste
verhuurder van Nederland. Constante kwaliteit dus.
Fantasia.
De Universiteit Maastricht bestaat alweer ru im 20 jaar. Aan·
leiding voor Peter Serpenti om een muziekstuk te componeren met als naam Fantasia Limburgia. Het Universiteitsorkest voert medio december de compositie onder leiding van
de componist uit.
Sinterklaas bom.
Het milieupark aan de Hoge Kanaaldijk, dat op de nominatie staat om gesloten te worden ondanks de protesten van
omwonenden, wordt op 3 december door onbekenden verrast met een heuse anti-tankgranaat. Het projectiel van 60
cm lang wordt op 4 december door het Explosieven Opruimings Commando onschadelijk gemaakt.

Op de 25oe 9eboorteda9 uan Minckelers, op 2 december, brengen
25 harmonieën en fanfa res een aubade aan de uitvinder • Foto Focuss 22
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Toneelacademie.
Begin december wordt er door de Toneelacademie een Euro·
pese Regisseurs Conferentie gehouden. Leo Swinkels, directeur van de algemeen als beste Nederlandse toneelopleiding beschouwde academie, onderstreept hiermee de Europese ambities van zijn HBO-opleiding. Dit uit zich onder
meer in de in 1995 opgerichte Jeker Studio, waar theateropleidingen uit Berlijn, Antwerpen, Wenen, Londen, Athene en
Straatsburg in onderlinge samenwerking jonge regisseurs
opleiden.
De oudste stad.
De Katholieke Universiteit Nijmegen laat drieduizend kerstkaarten drukken met een allegorische voorstelling van de
oudste stad in Nederland, een kunstwerk dat de KUN zelf in
bezit heeft. 'De oudste stad' dachten ze daar, 'dat moet Nijmegen zijn'. Mooi mis, het was een afbeelding van Maast richt. De drieduizend kaarten moesten opnieuw gedrukt
worden.

Maastricht heeft een eigen urouwenrugb~team:
De Margrieten • Foto Focuss 22
Antieke kunst.
Tijdens twee weekenden in midden december worden in
Maastricht de Maastrichtse Kunstdagen gehouden, reden
voor 15 antiquairs om hun deuren naast de zaterdag ook op
zondag open te houden. Een speciaal routekaartje moet er
voor zorgen dat het publiek ze weet te vinden.
MVV kan pieken.
MW zorgt voor een fantastische opwarmer door Ajax in hun
eigen ArenA met 1-1 gelijkspel voor schut te zetten. Invall end
doel man Hans Spillmans was de ster van de dag.
Een beer van een giraf.
Kunstenaar Michel Huisman presenteert zijn ontwerp voor
invulling van de nog steeds lege Berenkuil. Het blijkt een
beeld van een dode giraf met een strelend-troostende vrouw
ernaast te zijn, omringd door een achttal uitgestorven dieren.
Burgemeester en wethouders reageren positief, de gemeenteraad, die nog moet beslissen, aanzienlijk minder. De commentaren lopen uiteen van 'luguber' tot 'prachtig'. Het
wordt een slepende affaire met heftige discussies in de
gemeenteraad en polemieken in de krant. Zelfs de VPROradio zal er een uitzending aan wijden. De kunstenaar en
gemeenteraadslid Gerrie Roomans-Dinj ens worden geïnterviewd in de talkshow van Hanneke Groenteman op de nationale televisie.

28 1 jaarbo<k
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Fakkeltocht.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het verdrag
voor de mensenrechten van de Verenigde Naties wordt op 10
december door Amnesty International een fakkeloptocht in
Maastricht georganiseerd tegen de schending van de mensenrechten. Eregast is Dave Banza Ngenda die uit Kinshasa
moest vluchten omdat zijn organisatie l'Associaton de Défence des Droits de l'Homme als eerste over de slachtpartijen
door het voormalig opstandelingenleger van president
Kabila berichtte.
Sphinx en Cultuur.
De Sphinx Cultuurprijs 1998 wordt op 10 december uitgereikt aan Hoos Blotkamp, directeur van het Nederlands
Filmmuseum te Amsterdam, vanwege haar inzet de enorme
schat aan historisch filmmateriaal te conserveren en voor de
toekomst veil ig te stellen. In een stijlvolle plechtigheid in de
Statenzaal van het Gouvernement wordt de prijs uitgereikt,
gevolgd door een filmvertoning in La Bonbonnière.

December

Roger Moens Productions.
Van 11 tot en met 13 december wordt er een heuse 'Christmas-Parade' in het MECC gehouden. 400 amateurzangers,
balletdansers en 40 gelegenheidsmusici brengen delen uit.
de musicals 'Oliver' en 'West Side Story' ten gehore maar
ook klassiekers van Tsjaikovski en Gounod. 'Stil le Nacht' en
'l'm dreaming of a white Christmas' ontbreken ook niet.
Sneeuwklokjes en een heuse Sneeuwkoningin maken dankbaar gebruik van de ijsvloer die Holiday on lee ria de voorstelling 'Evolution' vriendelijk heeft laten liggen. Het evenement trekt 2.500 bezoekers.
Repetitie van 'Christmas Parade' • Foto Focuss l2

Een van de sneeuwvlokjes van de 'Christmas Parade' •

December
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Maastrichts kwartet.
Stichting PIMMA (Particulier Initiatief Maastricht Midden Amerika) brengt in december een Maastrichts kaart- en kwartetspel uit, voorzien van foto's van de stad. De opbrengst is
bestemd voorde slachtoffers van de orkaan Mitch in Honduras
en de bouw van een basisschool in Esperanza in Nicaragua.

Kraft-Ski.
Beppie Kraft komt op 16 december op een heel ander
manier in het nieuws. Bij een proefafdaling op de kunstskibaan de Dousberg komt de toch ervaren skister ten val. Zij
breekt haar linkerhand en kneust de vingers van haar rechterhand.

Heugemerveld peri kelen.
Woningbouwvereniging St. Servatius besluit de verhuispremie voor de gedwongen verhuizing van de bewoners van de
te slopen woningen in Heugemerveld na vee l touwtrekken
te verhogen van f 3.500,- naar f 5.000,- en uiteindelijk naar
f 7000,- per verhuizing.

TV-fusie.
Op 18 december tekenen TV8 Limburg en Omroep Limburg
een principe-akkoord waarin zij het voornemen uitspreken
te gaan fuseren . De journalistieke vakbond gaat akkoord
mits er geen ontslagen vallen. Omroep Limburg blijft verantwoordelijk voor de programmering van de TV- en radiozender.
BLIK.
De Maastrichtse toneelgroep BLIK bestaat 15 jaar. joop
Omloo, regisseur en oprichter, brengt ter gelegenheid hiervan met zijn acht medeleden op 18 december de première
van 'Obaldiade', 3 eenakters van René de Obaldia in het
Posjettheater.
Veldeke Memorial.
Zaterdag 19 december wordt het Veldeke Memorial door
burgemeester Philip Houben onthuld. Het beeld, van Hans
Lem men, stelt een poort voor en gedenkt hiermee 75 jaar
geschiedenis van het Henric van Veldeke College. 170 bronzen
hoofden vormen een poort die symbool staat voor alle leerlingen die na hun middelbare opleiding de wereld introkken,
aldus voorzitter van de stichting Veldeke Memorial, jan-

Minister van Boxtel bezoekt het Heu9emerveld • Foto Focuss 22
Het Veldeke Memorial • Foto Focuss 22

Duurste winkelstraat.
In december wordt bekend dat de Grote Staat in Maastricht
niet langer de 'duurste winkelstraat van Nederland' is. De
straat is voorbijgestreefd door de Kalverstraat in Amsterdam, die in het verleden al vaker de duurste winkelstraat
was, en de Lange El isabethstraat te Utrecht.
Meijs heeft prijs.
De Trichter-prijs gaat dit jaar naar architect Arno Me ijs voor
zijn bevlogen en doortastend werk in de stedelijke welstands- en monumentencommissie. De prijs wordt hem bij
zijn afscheid als commissielid uitgereikt. Eerder had Arno
Me ijs al de Victor de Stuers-prijs gekregen voor zijn ontwerp
en uitvoering van het Libertelgebouw. Naast deze gebouwen
ontwierp de Maastrichtse architect onder meer Hotel Maastricht, het Theater aan het Vrijthof en het Apple Park Hotel.
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Motorrijders bij dt onthullin9 uan htt Mtmorial • Foto Focuss 22

Willem Sertens. Tevens wordt het eerste exemplaar van ' Het
Veldeke' gepresenteerd, geschreven door Paul Bronzwaer.
Een belangrijk deel vafl dit boek verhaalt over de zes maanden, van oktober 1944 tot maart 1945, toen het Veldeke
hoofdkwartier was van het Negende Amerikaanse leger.
Goede Kerst.
Op 22 december, bij het begin van de kerstvakantie, lopen
de leerlingen van het Montessori College hun jaarlijkse
sponsorloop, waarvan de opbrengst onder andere besteed
wordt om de Maastrichtse zwervers en daklozen een gezamenlijke kerstmaaltijd aan te bieden. Deze wordt door de
leerlingen zelf geserveerd.

De PlT mott zoueel Kerstpost uerwerken dat er in de sneeuw op het parkeerterrein uan de PTT in Rondw~ck een elrtra tent ntu9tztt moest
worden • Foto Focuss u

De PTT met man en macht aan het werk • Foto Focuss 22

Conservatorium.
De opera Amahl and The Night Visitors is een familievoorstelling van Gian-Carlo Menotti (1951) die studenten van het
Maastrichts Conservatorium succesvol uitvoeren van 26 - 30
december. De muzikale leiding is in handen van artistiek
directeur jan Stulen en de regie voert Georg Köhl.

Dec em ber
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Bedelen.
De politie van Maastricht constateert in 1998 een toename
van het aantal bedelaars in de stad, waarschijnlijk veroorzaakt door de toename van het toerisme en een toevloed van
emigranten uit Oostbloklanden. Het is een marginaal probleem in vergelijking met overige steden, maar bedelaars
worden in Maastricht niet gedoogd. Ze worden d irect opgepakt, verhoord, moeten het gebedelde geld inleveren, krij gen een procesverbaal en vreemdelingen onder hen worden
over de grens gezet.
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Kasteel Neercanne • Foto Guy uan Grinsuen

januari
Maastricht kijkt vooruit.
Dejaarwisselin9 verloopt rusti9 in Maastricht (althans als we het vuurwerk buiten beschouwin9 laten).
Twee mannen worden op9epakt we9ens het in brand steken van een bushuisje. Bur9emeester
Ph. Houben roept in zijn nieuwjaarsrede de bur9ers op om mee te denken over hoe het leven in Maas·
tricht in het jaar 2010 er uit moet zien. Hij haalt ook 9e9evens aan van

100 jaar 9eleden.

den alle burgers nog binnen de singels en de gemeentelijke begroting bedroeg toen f

f
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756.000.000,-

Toen woon·

559.000,-

tegen

nu.

Januar i

Van kruis naar huis.
Het Kruis van Bourgondië noemt zich vanaf 1 januari 1999
het Huis van Bourgondië.
Basement 5.
Basement 5, het poppodium van Maastricht houdt met
ingang van het nieuwe jaar op met bestaan. Het bestuur en
de staf zijn het grondig met elkaar oneens. Het bestuu r wil
een voortzetting van de serie popconcerten in de Platte Zaol,
de staf vindt de zaal absoluut ongeschikt voor popconcer·
ten. Het bestuur denkt dat de gemeente Basement 5 niet
meer zal willen subsidiëren als zij uit de Platte Zaol vertrekt.
De gemeente beraadt zich nog en wacht eerst de resultaten
van een onderzoek af over de mogelijkheden om in de Platte
Zaol popconcerten te organiseren.
Westhal.
De nieuwe Westhal van het MECC komt begin januari net op
tijd klaar voor de BBB-beurs. Hiermee krijgt het MECC een
extra ruimte van 7.000 vierkante meter. Nu moet er nog een
extra parkeergarage voor 900 auto's aan de noordkant
gebouwd worden om de uitbreidingen van het MECC voorlopig af te ronden. Op 1 februari wordt de hal officiëel geo·
pend.
Lei Meissen verlaat Ei.
Lei Meisen, de populaire presentator van het 'Ei van St. Joost'
van Omroep Limburg radio, wordt ambtenaar. Per 18 januari
gaat hij bij de gemeente aan de slag als beleidsmedewerker
communicatie grote stedenbeleid. Past dat op een visitekaartje?

Very Important Business.
Op 8, 9, en 10 januari vindt de 12de VIB, de vakantiebeurs in
het MECC plaats. Dit jaar is het vloeroppervlak van een hectare, wegens succes met 10.000 vierkante meter uitgebreid,
verdubbeld dus.

De ouerhandi9in9 van de cheque uan 'Zweit ueur leid'
aan Rapid • Foto Focuss 22

Rapide steun.
'Zweit veu r Leid' loopt op 9januarif50.500,· bijeen voor
Voetbal Vereniging Rapid, die in 1998 door brand haar kantine, bestuurskamer, keuken en materiaalruimte verloor. De
kleedruimtes werden toen ook zwaar beschadigd. Op 5 maart

Demografie.
Enkele cijfers uit 1998 van Maastricht. De bevolking bedroeg
per 1 januari 1998 120.210 zielen en per 31 december
121.500. Er is in 1998 een vestigingsoverschot van i.350
bewoners en 60 meer sterfgevallen dan geboortes. 52% van
de Maastrichtse bevolking is geboren in Maastricht.

Sint Joezep bestaat 8 januari 75jaar • Foto Focuss u

Januari
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wordt Rapids nieuwe behuizing al geopend. De insiders
weten wat de naam 'Rapid' betekent: Roomse Adel Prijkt In
Daden.
Allebonheur.
Van 6 tot en met 31 januari wordt in La Bonbonnière de
nieuwe Maastrichtse revue 'Allebonheur' door Maos en
Neker op de planken gebracht. Dirigent is Cees van Kooten ,
de regie is in handen van Thei Dols, die samen met Wil Wintjens
ook de teksten schreef. Mestreechs amusemint pur sang.
Saman verdwenen.
Op 10 januari raakt de 11-jarige Saman Shwan Muhammad
spoorloos. Oproepen van de politie, advertenties, posters,
niets mag baten. Hij blijft onvindbaar, ondanks vele tips. De
politie blijft zoeken. Op 31 maart maakt de politie bekend
dat het onderzoek gestopt wordt.
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Meteen een huiselijke sfeer in de moskee • Foto Focuss 22

Moskee twee
Begin januari wordt door de Stichting Broederschapshuis van
de Marokkaanse vereniging Assalam een tweede moskee in
Maastricht geopend in de voormalige sporthal van het Trichter College. Het gebouw is bestemd voor de 2.200 leden tellende Islamitische gemeenschap in Maastricht.
Meer subsidie amateurkunst.
De amateurkunst in Maastricht krijgt in 1999f175.000,extra subsidie van de gemeente. In 1998 gaf de gemeente
f 350.000,- gulden subsidie aan 29 muziekgezelschappen,
2 majorettengroepen, 27 zanggezelschappen en 10 toneelverenigingen. Het extra geld wordt gebruikt om inwoners te
stimuleren meer aan amateurkunst te doen en voor fotogroepen, amateurschilders en amateurschrijvers en -dichters.

Januari

Maasgrind.
januari staat in het teken van het presenteren en bespreken
van het Grensmaasplan. Dit is een grindwinningsproject in
het maasgebied tussen Borgharen en Itteren, met daarna
een herinrichting van het gebied en de Maas. De bewoners
van Borgharen en Itte ren, alsmede de sportvissers maken
zich hierover grote zorgen. Later sluit Ankersmit zich hierbij
aan omdat deze firma verwacht, dat de enige toegangsweg
naar haar maalfabriek, door de uitvoering van deze plannen
versperd zal worden.

bestaan van de straatnamencommissie. De commissie zal
dus extra hard moeten gaan werken.
Sloopkerk.
Op 18 januari wordt een begin gemaakt met de uitruiming
van de Sint Christoffelkerk op Caberg. Deze kerk moet
wijken voor een nieuwe kleinere kerk voor 150 gelovigen,
een supermarkt en een tiental woonhuizen. Vervolgens blijft
de kerk wekenlang leeg staan. In mei wordt pas echt met de
sloop begonnen.
Rijkswaterstaat goes Céramique.
Ministe r Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat opent
op 18 januari het nieuwe gebouw van Rijkswaterstaat op het
Céramiqueterrein. Het gebouw is ontworpen door de architect Hubert-jan Henket. Voor de 500 werknemers zijn
slechts 90 parkeerplaatsen beschikbaar in de hoop dat de
werknemers meer van het openbaar vervoer gebruik zu llen
maken. Het oude gebouw van Rijkswaterstaat aan de
François de Veijestraat zal worden aangekocht door de
gemeente Maastricht, om daar straks bij de uitvoering van
het Markt-Maas project haar ambtenaren te kunnen huisvesten.

Prins Carnaval 1999 Matthieu 1 • foto focuss 22

Straotbördsje.
Het Maastrichts centrum krijgt dit jaar nog nieuwe straatnaambordjes die zowel in het Nederlands als in het Maastrichts de naam aangeven. Dit op verzoek van de 'Veldekekrink Mestreech', 'die aanders de weeg neet mie kin trök
vinde'. Als andere reden werd aangegeven het 50-jarig

janua r i

Minister Netelenbos had bij de opening uan het Rijkswaterstaat9ebouw
no9 euen tijd uoor een praatje • foto focuss 22
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Vrouwenopvang.
Op 22 januari wordt in het voormalig Martinus gemeenschapshuis in Wyck officieel het Vrouwenopvangcentrum geopend. Het is bestemd voor dakloze vrouwen die met ernstige

moeilijkheden te kampen hebben. Dagelijks hebben in
Maastricht ongeveer 200 mannen en vrouwen behoefte aan
opvang. Tien huizen in de stad bieden die mogelijkheid.

Htt Mooswitf tn Mincktlm uit dt rtuut uan
dt Prinstnzi11in9 • Foto fooiss 22

Prinsenzitting.
Een week na het uitroepen van de nieuwe stadsprins, prins
Matthieu 1, in het dagelijks leven Matthieu Hulst van de
wijnboerderij Apostelhoeve, vinden op 22, 23 en 24 januari
weer de Prinsenzittingen van de Tempeleers plaats onder
het motto 'Mestreech geit plat'. Meer dan 200 amateurs en
professionals treden in de Platte Zaol op in een mengeling
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van een meer traditione le carnavalszitting en een spetterende revue. Regisseur John Ramaekers wil hiermee jong
talent een kans geven. Het wordt tevens de laatste zitting in
deze stijl. Het budget voor de zittingen is te groot om door
kaartverkoop bijeengebracht te worden en de Tempeleers
vinden het tekort te hoog om ieder jaar te financieren.

janua ri

BBB record.
De BBB, de jaarlijkse horecavakbeurs in Maastricht, een der

grootste beurzen in het MECC, kent eind januari alleen maar
superlatieven. Het grootste aantal bezoekers ooit: 34.676.
Er werden 725 parkeerboetes uitgedeeld, slechts 2 bekeuringen voor alcoholgebru ik op een controle-aantal van 35 en
1.100 deelnemers aan een preventieve alcoholcontrole. Tijdens de beurs wint Roger Spee van café Murphy's aan het
Vrijthof de prijs voor het best getapte pilsje.

Zarah leander OefVerheyde) uit
de Prinsenzittin9reuue · Foto Focuss 22

Collectief miljoen.
Zeven bewoners van de Ambiorixweg te Amby kopen elf
loten in de Postcodeloterij van januari en winnen gezamenlijk 1 miljoen gulden.
Betegeling.
De basisschool St. Theresia wordt gerenoveerd. Alle leerlingen krijgen de gelegenheid een tegel te beschilderen die, na
afbakken bij de Mosa, een plaats krijgt in de hal van de
school. Het levert 179 eigen kun stwerkjes op.

janua ri

Bij het afsi:heid uon Theo Westgmt, als directeur uan PTT Telecom Maastricht, wordt op 29 januari een 'telefooncellen9alerij' 9eopend op het terrein uon PTT Telecom • Foto Focuss 22
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De officiële openin9 uan de Westhal uan het MECC op 1 februari • Foto Focuss ll

Februari
Internet.
Ooit al eens op Internet de zoekopdracht 'Maastricht' gegeven? 153.035 verwijzingen levert een derge-

lijk opdracht op. Er zijn een paar hele mooie 'sites' over en van Maastricht. 'Maastricht.net' is de meest
informatieve. Een van de mooiere is het Engelstalige 'Maastricht-Plaza', een wegwijzer in Maastricht

met foto's, kaarten, telefoonboek, MW en dooruerbindmogelijkheden naar Dagblad de Limburger, WV
en gemeente Maastricht.
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Burght belegerd.
Projectontwikkelaar Van Kan-jongen koopt het tennispark
en partycentrum De Burght met de bedoeling er woningen
te gaan bouwen. De gemeente is bereid het bestemmingsplan te wijzigen om dit mogelijk te maken. Kasteel, park en
vijver blijven gehandhaafd, maar de tenn isvereniging De
Burght, met haar 600 leden een der grootste verenigingen
van Maastricht, zal op termijn een andere locatie moeten
gaan zoeken.

Mestreechter Geis.
Op vrijdag 5 februari wordt de Mestreechter Ge is door wethouder john Aarts feestelijk onthaald. Het beeld was van zijn
sokkel gereden door een bestelwagen, waarbij het beeld zelf
nauwelijks schade opliep, de sokkel des te meer. Net op tijd
voor de carnavalsdagen is de 'Ge is' weer gerepareerd en op
zijn oorspronkelijke plek, op het pleintje bij de Stokstraat,
teruggeplaatst.

Van wethouder naar directeur.
Het College van Burgemeester en Wethouders maakt 2 februari bekend dat wethouder Wim Ku iper zijn functie gaat
neerleggen. Hij wordt benoemd tot directeur van het Centre
Céramique. Eigenlijk benoemt Wim Kuiper zich dus zelf.
Gelukkig is met hem eindelijk een directeur voor dit prestigieuze centrum gevonden. Hij blijft als directeur van het Centre
wel nog enige tijd deel uit maken van het B&W overleg.

Wim Kuiper · Foto Focuss u

Schenking
DSM schenkt, ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van
de Staatsmijnen in februari, aan het Bonnefantenmuseum
een genereus bedrag. Dit bedrag moet dienen voor de collectievorming van het museum. In 2002 moet de nieuwe collectie gepresenteerd worden, aangevu ld zijn en geëvalueerd
worden. De Limburgse identiteit van het museum moet hierbij de richtlijn zijn.

Februari

De 'Geis' kan niet met carnaval gemist worden • Foto Focuss 22
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Limburgs beste carnavalsliedje.
Het Merretkoerwint op 7 februari het Limburgs Vasteloavesleedsjes Konkoer. Bert en Ursula Garnier schreven en componeerden het winnende lied, een wals: 'lech höb diech
weer gevoondel'. Het echtpaar Garnier wint vaker. Voor
Maastricht schreven zij al drie carnavalsliedjes.

't Merretkoer wordt bij MW 9ehuldi9d • Foro Focuss 12

't Merrttkoer bij dt rtpttitit • Foto f<><uss 12

Bert en Ursula Gornier • Foro Focuss 12
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Ma rktonderzoek.
De bezoe kersaantallen op de weekmarkten op woensdag en
vrijdag lopen terug, dus ook de omzetten van de marktkooplieden. Dit geldt niet alleen voor Maastricht, het is een
landelijk versch ijnsel. Een onderzoek dat de gemeente hiernaar heeft laten houden pleit voor kwaliteitsverbetering van
de markten. Op 11 februari worden de resultaten van het
onderzoek gepresenteerd. Een gevarieerder aanbod, een
betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer en flexibeler inspelen op de behoeften van het publiek zijn de aanbevelingen.
Laatste carnaval van de eeuw.
Carnaval. De routes van de optochten zijn veranderd om een
betere doorstroming van de groepen te bewerkstelligen. Het
blijkt niet echt een verbetering. De route loopt nu langs de
Bonbonnière richting Bredestraat. Daar mag echter geen
publiek staan vanwege de smalle doorgang. Voor de deelnemers aan de stoet is dit een vreemde gewaarwording, geen
publiek.
De politie vindt het een rustige carnaval. Toch zijn er twee
steekpartijen waarvan een met een ernstig gewonde, een
bedreiging van een jongen en een meisje door vier mannen
met een revolver, ruiten worden ingegooid en bij Café Van
Bommel wordt op het damestoilet de wc-pot losgeschroefd
e n vern ield. Voor het overige is het een prima carnaval. D'n
Olifant wint in de familie-optoc ht de eerste prijs als groep.

Februari

Carnaual 1999 • Foto Focuss 22

Gladheid.
24 februari is het echt mis. Er ontstaat een chaos door ruim
30 cm sneeuwval. De Kruisberg moet wegens gladheid
's-morgens tussen 7 en 8 uur afgesloten worden, dit levert
40 km file op. 's·Middags en 's-avonds is er geen treinverkeer mogelijk tussen Maastricht en Sittard omdat bij Geulle
door ontdooiing grond onder de rai ls is weggespoeld. Buschauffeurs durven niet over de gladde wegen verder te
rijden en het verkeer in en rond Maastricht ligt 's·ochtends
vier uur lang plat. Op veel scholen kan geen les gegeven
worden omdat de leraren niet of veel te laat arriveren. Later
op de dag wordt de Brusselseweg afgesloten omdat het
smeltwater onder het treinviaduct de doorgang belemmert.

Maas Zicht heeft de ENCI en Bouwtoezicht van de gemeente
gewaarschuwd. Deze hebben alleen maar kunnen constateren dat er een levensbedreigende situatie ontstaan is. Vlak
daarna komen tientallen kubieke meters grond naar bene·
den. Deskundigen van de ENCI verwachten dat er minstens
20 meter bergwand afgegraven moeten worden om toekomstig gevaar uit te sluiten.
Het ingestorte talud uan de Sint Pietersberg • Foto Focuss 22

AZC.

Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers huurt van Rijks·
domeinen het voormalig gebouw van de Rijkswaterstaat aan
de François de Veijestraat/Franciscus Romanusweg om een
asielzoekerscentrum te gaan exploiteren. De gemeente ziet
niet af van haar plan om uiteindelijk dit gebouw te kopen,
want echt nodig is het gebouw de komende vijfjaren niet.
Berg beweegt.
Twee forse aardverschuivingen beschadigen de taluds van
de Sint Pietersberg. Een van de lawines komt tegen het huis
Maas Zicht tot stilstand, terras met overkapping en keermu·
ren vernielend. Door invallende dooi en smeltwater zijn er
eerst breuken in de bergwand ontstaan. De bewoner van

Februari
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Kerkeslag.
Het Kerkbestuur van de kerk in Malpertuis vindt het niet
langer verantwoord om voor 100 à 150 kerkbezoekers wekelijks de kerk O.L.Vrouw van Goede Raad open te houden,
zeker nu voor f 60.000,- achterstallig onderhoud uitgevoerd
moet gaan worden. Het bisdom Roermond is bereid de
financiële Jasten van het openhouden van de kerk te dragen
totdat er een andere bestemming voor het gebouw gevonden wordt.
Aansluitend meldt een dekenale werkgroep dat de 32 Maastrichtse parochies moeten gaan samenwerken offuseren tot
een zestiental parochies. Zonder deze maatregelen zouden
de parochies met hun sterk dalend kerkbezoek en tekort aan
priesters binnen 10 jaar 'verdampen'.
De kerke n in Maastricht liggen dus onder vuur. De kerk Heilige Familie op het Old Hickoryplein staat al twee jaren leeg,
St. Christoffel te Caberg wordt verkleind, He ilige Antonius
van Padua wordt eveneens verkleind, de kerk Don Bosco aan
het Kardinaal van Rossum plein staat ter discussie en de problemen rond de bouwvallige toestand van de St. Lambertuskerk zijn ook nog steeds niet opgelost.

2010.

Het plan van burgemeester Ph. Houben om de burgers van
Maastricht te betrekken bij de ideevorming hoe Maastricht
in 2010 er uit moet zien krijgt vervolg. Was er al in februari
een openbare discussiebijeenkomst in La Bonbonnière, 3
maart verschijnt een boek van de hand van Jeroen Corduwener met foto's van Chris Keulen: 'De Stad, de Straat, de
Samenleving: Maastricht in 2010'. Het boek is geschreven in
opd racht van de gemeente en bevat gedachten van een
twintigtal Maastrichtenaren en groepjes bewoners. Het
boek moet de start vormen van een brede discussie onder de
burgers. Daarnaast komt er via de Stadskrant een enquête
met 24 vragen over hoe de bewoners over hun woonplaats
en de toekomst daarvan denken. Uit de 2.386 antwoorden
op deze enquête blijkt dat de Maastrichtenaar de ontwikkeling van Maastricht positief waardeert, dat Maastricht als
stad onveil ig gevonden wordt en slecht bereikbaar. Ook
vindt men voor het merendeel dat het 'stadseigene' van Maastricht verloren dreigt te gaan. Helaas voor de burgemeester
spreken de geënquêteerden zich niet duidelijk en meerstemmig uit over het al dan niet uitbreiden van Maastricht.

Popconcerten in
Maastricht blijken mo9elijk,
gezien deze 'Hiemelparty'
in de Platte Zool op
26 februari • Foto Focuss 22
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Scolarta.
Het schoolorkest van het Sint Maartenscollege Maastricht
wint de eerste prijs in de categorie muziek op het internationale kunstfestival Scolarta. Uitgevoerd werden Zuid-Amerikaans getinte liedjes onder meer van de Spice-girls. Met het
thema: 'Het jaar 2000' werd door 200 leerlingen in drie categorieën gestreden: muziek, voorlezen uit eigen werk en
beeldende kunst.
Maastrichtenaar in ontwikkelingswerk.
De Maastrichtse huisarts Charles Phaff gaat drie jaar als
Regionale Coördinator Lepra-en Tuberculosebestrijding in
Noord -Mozambique werken. De ontwikkelingsarts wordt
uitgezonden door het Lepra-fonds.
5.000-ste.
Filmhuis Lumière bereikt een nieuw recordaantal bezoekers
van één film: 5.000. Het betreft hier de film 'La Vita è bella',
die meer dan 100 keer draaide.

Februari
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In de stad wordt een TEFAF etalagewedstrijd gehouden • Foto Focuss 12

Maart
TEFAF.
ln maart is het weer tijd voor de TEFAF, The European Fine Art Fair in het MECC. 186 standhouders uit
12

landen exposeren en verkopen hun kunstvoorwerpen, waaronder twee kostbare ringen die na a~oop

van de TEFAF gestolen bleken. 35 privé-vliegtuigen met

200

kunstliefhebbers landen op Maastricht-

Aachen Airport. Het duurste stuk dat verkocht wordt is een schilderij uit de collectie van kunsthandelaar
Noortman voor 1,2 miLJoen. Noortman wil niet mededelen om welk schilderij het gaat. Het hele gebeuren levert de stad Maastricht 23 miijoen meer omzet op.
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Woon punt.
Op 17 maart maken de Woningstichting St. Matthias en
Woningvereniging Beter Wonen bekend dat zij per 1 januari
2000 zullen gaan fuseren. Zij willen zich vestigen in het
plangebied Noordwest-Entree. Deze locatie komt pas op
termijn besch ikbaar. Vooruitlopend hierop vestigen de vereniging en de stichting zich op het Randwyckterrein in een
door RO groep/Codacq ontwikkeld kantorencomplex. Hiervan nemen St. Matthias en Beter Wonen er twee in beslag.
Om de fusie daadwerkelijk tot uitdrukking te laten komen
worden de gebouwen op de begane grond en eerste verdieping met elkaar verbonden. De nieuwe organisatie gaat
Woonpunt heten.
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Het Centre Céramique • Foto Focuss 22
Zo 9aat de nieuwe vesti9ing van Woonpunt
er uit zien • Foto Focuss 22

Centre Céramique.
Het Centre Céramique gaat open. Het centrum huisvest een
(gedigitaliseerde) stadsbibliotheek, het Stadsarchief, het
Europees journalistencentrum en de Stadshal met een 35
meter lange vitrine, waar 3.000 stukken van de Maastrichtse
aardewerkcollectie van de Sph inx uitgestald staan. Zouden
enkele stukken teruggekeerd zijn naar de plaats waar ze
gefabriceerd zijn?
Na de openstelling loopt het op 31 mei mis. Spontaan begint
een sproeikop van de brandbeveil iging te werken en e r ontstaat behoorlijk wat waterschade aan de bibliotheekcollectie en inventaris. 3.000 natte boeken en vele tonnen schade.

Maart

Nachtleven.
'Night life Music' opent 19 maart haar deuren. De muziektempel heeft de Awwe Stiene 25 jaar lang gehuurd van de
Mastreechter Staar en voor 3,2 miljoen verbouwd en geïsoleerd. Een jaarlijks budget van f 350.000,- is uitgetrokken
om de doelgroep, 25-50 jarigen, warm te maken voor de
muziekh al. Gerekend wordt op zo'n 3.000 bezoekers per
week.
Zwart protest.
Molukkers protesteren zaterdag 20 maart met een stille
tocht door het centrum van Maastricht tegen het geweld op
de Molukken. Nagenoeg iedere deelnemer is in het zwart
gekleed.
300
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Heerlijk helder Maaswater.
Nederland, Frankrijk en Vlaanderen houden in Namen een
'Maas-ministersconferentie' waarin een gezamenlijk actieplan gepresenteerd wordt om de Maas schoon te krijgen. Er
moeten zuiveringstechnologieën toegepast worden, die bij
de meeste vervuilers al bekend zijn. De Maas zou in 2014 al
schoon kunnen zijn.
Urinoire.
Het vrouwen-urinoir dat vorig jaar door Marian Loth ontworpen werd, is door Sphinx in productie genomen en onder de
naam 'Lady P' gepresenteerd aan de sanitaire wereld. Het
ontwerp viel reeds twee maal in de prijzen.
Kermisaffiche.
Maastricht wil een nieuwe start maken met de grote stadskermis. De stad heeft allerlei plannen in voorbereiding om
dit volksvermaak in oude luister te herstellen. Dus ook een
nieuw affiche. 22 studenten van de Academie voor Beeldende Kunsten krijgen de opdracht een affiche voor de
kermis te ontwerpen. Winnaar wordt Nicola Kahn uit Aken.
Zij krijgt een cheque van f 750,- en haar affiche
wordt gedrukt.

Minderbroeders ll.
Maart lijkt de maand van de 'openingen'. Op de voorlaatste
dag van de maand opent het volledig verbouwde en opgeknapte Minderbroedersgebouw op de Minderbroedersberg
om dienst te gaan doen als zetel van de Raad van Bestuur
van Universiteit Maastricht. Het complex omvat een voormalig klooster, een kerk en een kloostertuin. De laatste werd
ingericht door kunstenaar Marianne Aartsen. Het gebouw
heeft een roerige geschiedenis. Het werd gebouwd rond
1700. In 1796 werd het geconfisceerd door de Fransen. Het
klooster werd eerst gebruikt als school, vervolgens als
bewaarplaats voor opgepakte bedelaars en vanaf 1806 als
gevangenis. De kerk verging het slechter. Vanaf 1797 werd
het een opslagplaats van door de Fransen geroofde kunst,
vanaf 1803 een havermagazijn en paardenstal. In 1825 werd
het gebouw rechtbank. Ingrid Evers schreef een boek over
deze geschiedenis, dat bij de heropening van het gebouw
aangeboden werd.

De omsla9 uan het boekje 'De Minderbroedersber9'

---.
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Een vrouw voor zonen.
In maart verschijnt bij uitgeverij TIC het boek 'Een vrouw
voor zonen' van de Maastrichtse sch rijfster Rosalie
Sprooten. Zij gaat hierin op zoek naar haar wortels in het
Heuvelland. Reeds eerder verschenen werken van haar hand
werden al vertaald in het Duits, Spaans en Russisch.
Brand in Kringloopcentrum.
Op 30 maart breekt er een grote brand uit in het Kringloopcentrum in Heer. De schade is aanzien lijk. De winkelruimte
en het magazijn gaan verloren. Brandweer en politie vermoeden dat de brand is aangestoken.
Woning Stichting St. Servatius.
De gemiddelde huurverhoging voor de 12.360 huurders van
Woning Stichting Sint Servatius blijft voor het eerst sinds
mensenheugenis onder de 3 %. Lage rente en inflatie zijn
hier de oorzaak van. Tevens sluit St. Servatius een nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met de 3.300 leden tell ende
huurdersvereniging Servaassleutel. Deze vertegenwoord igt
nu alle huurders in het overleg met St. Servatius. Er wordt
nog een nieuwe vereniging opgericht waar St. Servatius mee
te maken krijgt: de Belangenvereniging Inwoners Heugemerveld. De kopers van de woningen, die in plaats van de
gesloopte en te slopen 300 noodwoningen in het Heuge·
merveld komen, gaan hun krachten bundelen. Ook diege·
nen, die 200 huurhuizen van Sint Servatius in de wijk willen
gaan kopen sluiten zich hierbij aan.

Het bestuur van huurdersvereniging de Servaassleutel • Foto Focuss 22

Maart
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Easter Parade • Foto Focuss 22
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Easttr.
Van 1-5 april wordt in Maastricht de 'Easter Parade' gehouden. De deelname is ditjaar uerdubbeld in
uergelUking met uorigjaar. De Parade is bedoeld als muzikale ontmoeting tussen Amerikaanse en Euro·
pesejeugdmusici. Er worden concerten gegeuen in het MECC en op Paasmaandag uolgt een heuse street·
parade. HierbU worden de ruim

48 1 Joorbotk

Moostricbt

2.000 deelnemers

door en door nat.

April

Rode neuzen.
Overal in Nederland duiken rode neuzen op, niet van de
kou, maar rood geverfde neuzen van standbeelden. In Maastricht moeten de Mestreechter Geis, het Mooswief, St. Servaas, het Zaate Hermenieke, Henric van Veldeke, de Vier
Bisschoppen en Monulphus en Gondulphus het ontgelden.
De politie staat voor een raadsel.

Eoster Parade • Foto Focuss 22

Beaumont.
Begin april wordt Residence Beaumont officieel geopend.
Deze uitbreid ing van het hotel omvat 40 nieuwe kamers en
een extra vergaderzaal en betekent een aanwinst aan de Wilhelminasingel. De opening krijgt een cultureel tintje door
de presentatie van een CD over Maastricht met 12 getoonzette gedichten, 9 in het Nederlands, 3 in het Maastrichts.
Don Binnendijk componeerde de muziek, zangeres Trudy
Schambergen vertolkte deze met vocale ondersteuning van
Hortense Beaumont. De opbrengst van de CD is bestemd
voor de Stichting Hospice Maastricht.

Milieubomen.
Wethouder john Aarts plant op 9 april twee milieubomen,
een in het Aldenhofpark bij de berenkuil en een bij het
nieuwe winkelcentrum aan de Glacisweg. De milieubomen
zijn prijzen voor instanties die zich op verdienstelijke wijze
hebben ingezet voor het lokale milieu. Het is de tiende en
laatste keer dat de prijzen zijn toegekend. Dit keer aan Matti's
Kringloopwinkel voor de afdeling afval en aan ENCl/CBR voor
de afdeling lucht vanwege de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie. De gemeente beraadt zich overeen nieuwe formule
voor de milieuprijs.
Dousberg.
Na eerder gekrakeel in de gemeenteraad tussen Socialistische Partij en B& W over de geldigheid van het raadsbesluit
van begin 1998, over de herinrichting van de Dousberg
onder meer met een bungalowpark en een golfbaan, en een
alternatief Dousbergplan van de SP, dat door de raad afgewezen wordt, worden nu de omwonenden en het personeel
van zwembad, tennisbaan en camping ongerust. Zij richten
22 maart een actiecomité tegen de Dousbergplannen op.
Annexatie.
Minister Peper laat begin april weten dat hij Meerssen en
Eijsden bij Maastricht wil voegen. Maastricht heeft net
genoeg ruimte om zich de komende 10 jaar nog uit te breiden, daarna zit de stad klem. De provincie is mordicus
tegen annexatie, maar erkent impliciet wel dat Maastricht
in de toekomst ruimte nodig heeft om uit te breiden. Uitbreiding op het grondgebied van België acht de provincie
niet reëel.

De Maastrichtse TV-presentator Felix Meurders komt op 8 april euen op
bezoek bij Radio Maastricht • Foto Focuss 12

April
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Oe stille tocht uoor Kososvo • Foto Focus.s

22

Kosovo.
Op t] april trekt een stille mars tegen het geweld in Kosovo
door de stad. Hieraan nemen 450 mensen deel. Het is een
initiatief van Maurice Debye, Jo Maes en Gerrie RoomansDinjens. Ook in Maastricht ontstaan inzamelacties voor de
slachtoffers van deze oorlog. De gemeente stelt via de Stichting Kermis en Vermaak f 125.000,· uit de post onvoorzien
JefVerheyde • Foto Focuss 22

ter beschikking. Er wordt een benefietconcert in 't Lochtmanhuis georganiseerd waar de zingende kapper Sjef Verheyde zijn eerste CD met Maastrichtse liedjes presenteert.
Winkelcentrum Brusselse Poort stelt f 5.000,- ter beschikking. Tijdens de kermis staat er een podium op het Vrijthof
waar artiesten belangeloos optreden en een talentenjacht
voor de jeugd gehouden wordt. Dit levertf22.500,- op. Het
geld , dat de kermisexploitanten voor deze optredens hadden
gereserveerd,f8.ooo,- wordt nu in het Kosovofonds gestort.
In het Wittevrouwenveld zamelen 50 kinderen lege Aessen in
en storten het statiegeld, grootf 2.100,- in het fonds. 30 april
geven 7 Limburgse bands een benefietconcert in Night Life
Music samen met jeugdig toneel van Theaterschool Partout.

Kermis op het Vrijthof
• Foto Focuss 22
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Heeg-evenement.
Het eerste buurtevenement in de Heeg vindt op 18 april
plaats. Het evenement wordt georganiseerd met als thema
'jeugd' om wederzijds begrip en verstandhouding tussen de
bewoners van de Heeg te bevorderen. Het evenement
bestaat uit een talkshow en een forumdiscussie onder leiding van Eric Willems, fractievoorzitter van 066 in de
gemeenteraad. Die kan praten. Hij neemt tevens een aantal
interviews af en presenteert een aantal (cultu rele) optredens.

De Bernard lieuegoedschool aan het werk uoor Kososuo • foto Focuss 22

Rieu deux.
Wat het Struyskommittee niet meer lukte krijgt het Zweites
Deutsches Fernsehen wel voor elkaar. André Rieu speelt nog
een keer in Maastricht. Op 18 april geeft hij samen met het
Straussorkest een uur lang een gratis concert op het Onze
Lieve Vrouweplein. Met geld is alles mogelijk.

De pesseninzamelactie in het Witteurouwenueld • Foto Focuss 22
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jeugdboek.
Maria Scheres schrijft een jeugdboek voor tieners in het
Maastrichts: 'Sp(r)ookverhaole'. Het boek verschijnt bij uitgeverij TIC.
Korenwolf.
De Stichting Werkgroep Hamsters trekt medio april als eerste
aan de bel voor bescherming van de korenwolf, naar wie een
heus bier genoemd is. De korenwolf is de laatste in het wild
levende hamstersoort in Nederland. De aan te leggen golfbaan te Cadier en Keer bedreigt de aldaar levende hamsters.
Ook rond Amby en de Heeg leeft deze bedreigde soort. De
stichting heeft niets tegen bebouwing. Bebouwing timmert
steeds meer de verbindingen tussen de verschillende hamsterpopulaties dicht, zodat deze dreigen uit te sterven.

Lt.
21 april is de kogel door de kerk. De fuserende Limburgse
publieke omroep en commerciële omroep hebben een
nieuwe naam gekozen L1TV en L1 Radio. Er wordt naar
gestreefd de gezamenlijke uitzendingen op 25 mei te laten
starten. Het zal tot 29 juni duren voor daadwerkelijk begonnen wordt met de gezamenlijke uitzendingen.
Fotoprijs.
De Maastrichtse fotograaf Chris Keulen wint de eerste prijs
in de nationale fotocompetitie de Zilveren Camera. Hij
wordt uitgekozen in de categorie 'Binnenla nds nieuws' met
een foto van de wateroverlast
vorig jaar in Limburg.

Bassin.
Wat jaren lang niet mogelijk bleek kan nu, op 20 april wel.
Het Bassin, ruim twee eeuwen oud, wordt, mede dank zij
Europese subsidie, hersteld en schoongemaakt om tot ligplaats te kunnen dienen voor maximaal 60 grote jachten op
doortocht. De werfkelders krijgen een horecabestemming
en de toegangssluis wordt hersteld en geautomatiseerd. In
2001 moet alles klaar zijn.
journalistiek.
Dagblad de Limburger geeft medio april haar journalistieke
visitekaartje af. Het maakt bekend dat een Maastrichtenaar
verdacht wordt van zedenmisdrijven met minderjarigen. In
het openingsartikel en twee vervolgartikelen geeft zij een
dermate grondige beschrijving van de man dat iedereen in
Maastricht hem kan plaatsen. In de column 'Sprinkelke', de
dag erna, wordt in bedekte termen al een veroordeling uitgesproken. In de dagen en weken, die er op volgen, weet de
krant telkens weer de affaire boven water te halen. De man
blijkt schuldig en wordt veroordeeld, maar bij de manier
waarop de redactie de man en familie kapot weet te maken,
kan men vraagtekens zetten.
Taxi strijd.
Op 22 april trekt een stoet van i30 taxi's van 12.00 tot i4.oo
uur door Maastricht uit protest tegen de steeds meer voor
De lange protestoptocht uan taxi's • Foto Focuss 22

Maast richtse componist.
Het steeds weer pushen door de
Stichting Limburgse Componisten
om de Limburgse componisten
onder de aandacht van professionele orkesten te brengen, heeft
resu ltaat. Het Limburgs Symphonie
Orkest heeft het werk Symphonic
Overture van de Maastrichtse componist Henri Konsten in het
theaterseizoen 1999/2000 in het
repertoire opgenomen. Het werk
duurt 9 minuten. Henri Konsten is
pianist en docent muziek aan de
Vrije School en de Muziekschool.
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Het Ambinoballet in actie • foto Focuss 22

komende illegale taxibedrijven: zogenaamde snorders. Deze
bedrijven zoals Taxi Frenske, Quick service, Taxi Bennie en
Taxi Huubke rijden zonder vergunning en betalen geen
belasting. Door hun lage tarieven halen zij klanten bij de
bonafide taxibedrijven weg.

Balletjuffrouw.

Anneke Lammers gaat na 40 jaar balletles gegeven te
hebben aan duizenden leerlingen op Go-jarige leeftijd met
pensioen. Tegelijk met haar 40-jarige jubileum viert het
Ambinoballet, waarvan Anneke balletinstructrice was, het
30-jarige bestaansjubileum.
Mont-Blanc tunnel.

Bij de rampzalige brand in de Mont-Blanc tunnel op 24 maart
blijkt ook een Maastrichtse chauffeur in de brand te zijn
omgekomen. Op 14 april wordt zijn vrachtwagen aan de
hand van het chassisnummer gelokaliseerd, pas op 20 mei
wordt het stoffelijk overschot van de 40-jarige Maastrichtenaar G. Kostons geïdentificeerd.

April
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Amstel Gold Race.
Op zaterdag 24 maart levert de Amstel Gold Race veel verkeersproblemen op, maar ook een Nederlandse winnaar:
Michael Boogerd.

De opbouw van de tribunes bij de Amstel Gold Race • Foto Focuss 22

w.-wissel .
Op 27 april worden wethouders gewisseld. Wim Kuiper treedt
af en Miriam Depondt-Olivers, de voormalig leidster van de
CDA-fractie in de gemeenteraad, treedt aan.

Miriam Depondt • Foto Focuss 22
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Fraude bij Dierenbescherming.
Op 27 april wordt bekend dat de voorzitter/penningmeester
van de Dierenbescherming Maastricht vier ton van de vereniging verduisterd heeft, voornamelijk om te gaan gokken.
Dit brengt de plaatselijke Dierenbescherming aan de rand
van het faillissement. Dierenbescherming Nederland garandeert echter dat de activiteiten van de Maastrichtse Dierenbescherming voortgezet kunnen worden.
Afknapbeurt.
De herinrichting van het stadscentrum, door de gemeente
voorgesteld om Maastricht nog aantrekkelijker te maken
voor bezoekers en toeristen, is van de baan, zo laat het
gemeentebestuur in april weten. De kosten van het voorstel
bedragen 33 miljoen. Van deze 33 miljoen zouden de 551
bezitters van panden in de stad 15 miljoen moeten bijdragen,
hetzij vrijwillig, hetzij via baatbelasting. Betaling van deze
bijdrage kon gespreid worden over 15 jaar. Slechts 38,5 %
van de winkeliers en particulieren in de binnenstad zijn
bereid hieraan deel te nemen. Te weinig draagvlak voor de
gemeente, die nu voorlopig afziet van deze opknapbeurt.

Observanten loop.
Op 30 april vindt de Observaritenloop plaats, traditioneel
georganiseerd door Kimbria. Rond de duizend atleten
rennen een 14,5 km zwaar parcours om bij de finish op het
Vrijthof te worden opgewacht door een waarderend publiek.
Mille nniumproof vuurwerk.
Het Struyskommittee heeft ln samenwerking met het Oran·
jecomité en 25 sponsoren f 20.000;- bijeengebracht om op
Koninginnedag 1999 het naar hun zeggen grootste vuurwerk
van het Mill ennium afte steken.

Kiosk.
Op Koninginnedag wordt de kiosk op het Vrijthof weer in
gebruik genomen. In 1g8o is deze kiosk door de Rabobank
ter gelegenheid van haar75jarig bestaan aan de Maastrichtse
bevolking, lees gemeente, geschonken. De gemeente heeft
de afgelopen 19 jaar de kiosk dermate nalatig onderhouden
dat er een forse opknapbeurt nodig blijkt. De Rabobank was
wederom bereid financieel bij te springen en betaalde het
achterstallig onderhoud, kostenf 10.000,-. Bovendien zegt de
bank nog toe jaarlijks f 6.ooo,· aan concerten te sponsoren.
Hopelijk houdt de gemeente nu de kiosk wel in goede staat.
Kinderrommel.
Medio april besluit het Oranjecomité dat de kinderrommelmarkt op het Vrijthof niet doorgaat. Commerciële handelaars hebben de markt zo verziekt, onder meer door pornovideo' s te verkopen, dat het onverantwoord is om de markt
door te laten gaan. Dank zij het ingrijpen van de gemeente,
onder meer door de markt onder toezicht te plaatsen van
een marktmeester en stadswachten voor handhaving van de
regels in te zetten, kan de kinderrommelmarkt toch nog
doorgang vinden.

A pr il
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De kermis in Maastricht • Foto Focuss 22
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Kermisprijzen.

Wist U dat de 9emeente Maastricht prijzen uitreikt aan kermisexploitanten met de beste attracties? Op
1 o mei

was het weer zover. De jury:J. Aarts, W. Rousseau, Kapelaan Hooyschuur en W. Christiaans reikten

prijzen uit in de cate9orieën:9root vermaak: Space roller, 9ok- & behendi9heid: Ko9el9ame, kinderuermaak:

Adventure ride en verkoopzaken: Poffertjeskraam.

56

1

joor~oek Moostr i c~ t

Mei

Angelina.
Mei opent met de presentatie van de nieuwste CD van Angelina 'Diech bis mien leve'. Voor de presentatie in Gemeenschapshuis De Boeckel zijn de kaarten in een mum van tijd
uitverkocht.
Unicef-loop.
Op 2 mei organiseert Atletiekvereniging A.V.'34 Maastricht
samen met het regionale Unicef-comité een stratenloop
voor kinderen. Het doel hiervan is de kinderen bekend
maken met het bestaan en de werkzaamheden van Unicef.
De opbrengst is bestemd voor 'Onderwijs voor alle kinderen
in Somalië'.
Maastrichtse CD.
Op 2 mei verschijnt de tweede CD van Lenie Menten, de
Maastrichtse zangeres van het levenslied: 'Langs de Maos'.
Vinkenslag tweewerf voetbalkampioen.
Het eerste elftal van Vinkenslag wordt kampioen van klasse
id en promoveert naar de hoofdklasse. Het derde elftal van
Vinkenslag was al kampioen in zijn klasse.
Voor La Bonbonnière dreigt faillissement.
Op 5 mei wordt bekend dat La Bonbonnière een forse schuld
heeft, 2,4 miljoen. De op zich goed draaiende Bonbonnière
heeft in het begin behoorlijke aan loo pverliezen gekend en is
te optimistisch geweest met een aantal boekingen. Een
inderhaast gestarte reddingsactie en de steun van de fami lie
Kortenray, die f850.oooo.- investeert, zorgen er voor dat
binnen io dagen het dreigend faillissement afgewend
wordt.
Buurtbeheer zorgt ook voor huisuitzettingen.
In het kader van het Grote Steden Beleid zullen de zes
gemeentelijke buurtbeheerbedrijven assistentie verlenen bij
huisuitzettingen van ernstig verwaarloosde buurtbewoners.
Op initiatief van pastoor Bovend' eerdt van de parochie Wittevrouwenveld wordt in die wijk al vaker een beroep gedaan
op de ondersteuning van het buurtbeheerbedrijf, die niet
alleen de vervuilde woning schoonmaken, maar ook de
'cliënten' een goede wasbeurt aanbieden.
Wake.
Het circus rond het redden van de korenwolf barst los. De
vereniging Das en Boom stort zich in een publiciteitsactie
om de korenwolf te redden, dit tot verbijstering van de
Werkgroep Hamsters. De Werkgroep vraagt zich hardop af

Mei

waarom de vereniging voor de das zich met hamsters gaat
bemoeien. Op een akker in Heer wordt door Das en Boom
van 10 tot 16 mei een heuse korenwolfwake georganiseerd
met bekende Nederlanders en met veel mediabelangstelling. Staatssecretaris Faber geeft, buiten de provincie om,
toestemming twee exemplaren van de beschermde diersoort te vangen om te kunnen gaan fokken. De provincie
reageert geïrriteerd en laat weten dat actie en toestemming
onzorgvuldig zijn. De Werkgroep Hamsters blijft volhouden
dat er nog genoeg hamsterburchten zijn om voortbestaan
van het beestje mogelijk te maken. Das en Boom beweert op
de akker in Heer de laatste drie hamsters te beschermen.
Dezelfde vereniging looft duizend gulden uit voor iedere
hamsterburcht die naast de drie bekende exemplaren wordt
gesignaleerd. Complete gekte dus.
Maastricht Parkeerstad.
Volgens het Haagse onderzoeksbureau D&P is er in Maastricht voldoende parkeergelegenheid. Van de, 30 onderzochte
steden behoort Maastricht tot de drie steden met de beste
parkeervoorzieningen in de binnenstad. Per ioo vierkante
meter heeft Maastricht 8,5 parkeerplaatsen, terwijl het landelijke gemiddelde op 5,5 plaatsen uitkomt.
Top of the Bill.
Prof.dr. R. Reneman van de vakgroep Fysiologie van de Universiteit van Maastricht aanvaardt begin mei zijn benoeming
tot President van de Koninklijke Nederlandse Academie van
Wetenschappen. Deze academie is het hoogste wetenschappelijk orgaan van Nederland, adviseert gevraagd en ongevraagd de Nederlandse regering en beoordeelt de kwaliteit
van wetenschappelijk onderzoek aan universiteiten en insti·
tuten. Aan de top van een derge lijk instituut sta je op eenzame hoogte.
Maastricht en het Derlon Theater.
Op het Céramiqueterrein opent het theatergezelschap het
Vervolg met de Avonden van Gerard van het Reve. Het
nieuwe theater is ondergebracht in de voormalige bordenfabriek van de Societé Céramique. Het industriële monument
werd voor een bedrag van 5,6 miljoen gu lden verbouwd en
het theater werd vernoemd naar het hotel van de hoofdsponsor Benoit Wesly, die het hotel Derlon aan het Onze
Lieve Vrouweplein exploiteert.
Theater op CD-Rom.
Het Theater aan het Vrijthof heeft als eerste theater van
Nederland een CD-Rom uitgebracht met fragmenten van de
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theaterproducties, die het komende seizoen in Maastricht
worden uitgevoerd. De CD-Rom kost tien gulden en het
publiek krijgt aan de hand van de 300 fragmenten een veel
betere indruk dan het programmaboekje kan bieden.

Steun MVV.
Door het Bosman-arrest, de flex-wet en de aangescherpte
regelgeving van de KNVB heeft MW een schuld opgebouwd
van 2 miljoen gulden. De gemeente Maastricht is, parallel
aan haar investering in het Businesspark, bereid MW 2 miljoen te schenken om MW hiermee uit de financiële problemen te halen. Om problemen in de toekomst te voorkomen,
zullen Harry van Raaij en Fons Spooren van de directie van
PSV financiële en commerciële adviezen gaan verstrekken.
Nog meer schulden.
Kumulus maakt bekend dat het in 1998 een tekort heeft
opgelopen van een half miljoen, 10% van de begroting. Het
is niet bekend hoe dit tekort is kunnen ontstaan. Directeur
Herman Groenheide, vroeger de financiële man van de
Dienst Onderwijs en Cultuur, gaat uitzoeken hoe de schuld
is ontstaan. Volgens de huidige directeur C. Muizelaar van
de Dienst Cultuur, Welzijn en Sport, worden de tekorten ver·
ooriaakt door de vele zwangerschapsverloven met hoge vervangingskosten en de enorme groei van het aantal harmonieën en fanfares, waarvan de leden bij KUMULUS voor een
goedkoop tarief muzieklessen kunnen volgen.

de CD hoes van het Theater aan het Vrijthof
Businesspark Geusselt.
In het Geusseltterrein wordt voor 90 miljoen geïnvesteerd
door gemeente Maastricht, Stichting Ondernemingshuis,
Kamer van Koophandel, SNS-Bank en het Sociaal Fonds
voor Bouwnijverheid. Op het Geusseltterrein en om liggend
gebied moeten in een parkachtige omgeving kantoren,
bedrijven, horecafuncties en sportfaciliteiten ontwikkeld
worden. De nieuwbouw van de Kamer van Koophandel, het
Ondernemingshuis, wordt daar gevestigd als ook drie
bedrij vencentra. De naam van het consortium: Businesspark
Geusselt.

Elvis leeft.
Op zaterdag 15 mei geven in het Atrium in Daalhof maar
liefst twee Elvissen acte de présence, Maddy Bleize en Eric
Cruts. Hun optreden ten overstaan van 400 bezoekers levert
f 5.000,· op, bestemd voor de inrichting van een ziekenhuis
in Zvaristea in Roemenië. Naast Elvis verlenen Angelina,
Simone, Michael Benedict en Henny de Vree hun medewerking. De organisatie is in handen van de vooriitter van de
Stichting Response, Peter Reiters, die reeds eerder f 1.000,via een rommelmarkt op Hemelvaartsdag veriamelde.
MVV.
Met een zucht van verlichting van de supporters blijft MW
toch in de Eredivisie. De ploeg hoeft zelfs geen nacompetitie
te spelen. MW heeft het zwaar gehad in het afgelopen seizoen, en ziet met bezorgdheid het komend seizoen tegemoet. De beste twee spelers en de doelman vertrekken naar
elders en geld voor adequate vervangingsaankopen is niet
beschikbaar.
De seizoenscijfers: zeven maal winst, elf maal gelijk spel,
zestien maal verlies; 42 goals, 63 goals tegen; geëindigd op
de veertiende plaats in de eredivisie.
Vernielingen zwembad.
Op 16 mei richten vandalen voor f 25.000,· schade aan aan
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het overdekte zwembad de Dousberg. Duizenden liters
water stromen het riool in. Het bad moet drie dagen sluiten
om alles te herstellen.
Mei.
Maandag 17 mei bereikt het Van der Valkmotel in aanbouw
het hoogste punt. In plaats van het planten van de mei,
biedt Van der Valk de 55 bouwvakkers een lunch aan op het
dak van het motel.
Céramique-dolfijn.
Het Centre Céramique wordt op 18 mei verfraaid met een
kunstwerk in de centrale hal. Het stelt een houten, transparante dolfijn voor van de Italiaanse kunstenaar Chiarenza.
De gemeente vindt het belang hiervan dermate groot dat
een delegatie van vier visliefhebbers onder leiding van wethouder Raymond Leenders de dolfijn persoonlijk uit Venetië
zijn gaan halen.

Mantz tonen het beeld van de stad Maastricht uit de periode
tussen 1931 en 1952.
De architect Jo Coenen beschouwt het Centre Céramique als
het belangwekkendste bouwwerk uit zijn oeuvre.
Nepbom.
In de SNS-bank op de Markt wordt op 18 mei een verdacht
pakje ontdekt. De gewaarschuwde politie neemt het zekere
voor het onzekere en ontruimt kantoor en het nabijgelegen
busstation. Vanaf 11 uur tot diep in de middag is er geen verkeer mogelijk aan de westzijde van de Markt. Het aangerukte Explosieven Opruimings Commando constateert dat
het een nepbom is.
Poppodium.
Het onderzoeksbureau Signo & S heeft het onderzoek naar
de mogelijkheden van een popcircuit in Maastricht eind mei
afgerond en komt, na 460 personen geënquêteerd te
hebben, tot de conclusie dat er wel degelijk mogelijkheden
voor live popconcerten in Maastricht bestaan. Zij schatten
het potentieel aan bezoekers op 45.000 per jaar en aan
aantal mogelijke concerten op 90 jaarlijks. De belangrijkste
vereisten zijn: de sfeer in de zaal en de aanwezigheid van
vrienden en kennissen. Basement 5 steekt de hand in eigen
boezem. De overgang van een vrijwilligersorganisatie naar
een professionele organisatie was te abrupt en het bijbehorend bedrijfsplan was veel te optimistisch opgesteld.
Ambtenarenstaking
Het Marktplein staat vol vuilniswagens en brandweerauto's,
die de ambtenarenstaking met sirenes en claxons in heel de
Ambtenarenstaking • Foto Focuss 22

Het Centre Céramique • Foto Focuss u

Tevens zijn er in het Centre Céramique twee tentoonstellingen geopend. Honderd foto's van de fotograaf Werner
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stad laten doorklinken. De staking maakt deel uit van de
landelijke stakingsgolf en die is gericht op een verhoging
van de lonen met 4,5 'lb., een seniorenregeling en betaald
zorgverlof.
Archeologie in de Wiebengahal.
De Wiebengahal naast het Bonnefantenmuseum wordt
omgebouwd tot Archeologisch Centrum. De Gemeente en
Provincie zijn in hoofdlijnen akkoord gegaan met het voorstel om de collectie archeologie onder te brengen in de
voormalige sanitairfabriek, die voor een bedrag van 8 miljoen gulden verbouwd zal worden. De exploitatie van het
Archeologisch Centrum wordt geraamd op 800.000 gulden
per jaar.

verkopen meubels terug in de winkel geplaatst. Driehonderd vierkante meter branden af. De heropening zou plaats
vinden op 5 juni, die moet nu uitgesteld worden. Men vermoedt dat het werk is van dezelfde daders als bij de eerste
brand. Op 29 juni zal het Kringloopcentrum heropend
worden.
Op de valreep.
Vlak voordat Frans Theunisz Marlstone Records verlaat om
over te stappen naar een andere producent, neemt hij toch
nog een CD op met Beppie Kraft: 'Saame Zinge'. Ondanks
de meningsverschillen in het verleden, binden Frans en Beppie
veel dingen samen. Bijvoorbeeld dat zij beiden 53 jaar geleden
geboren zijn aan de Grote Gracht te Maastricht, Beppie in
juni, Frans in januari daarna.

Inline Skating.
Op 24 mei wordt in Maastricht een 5 km lang parcours uitgezet, voor een marathon van 42 km voor 2.000 tot 3.000
skaters, de moderne vorm van rolschaatsen. De finish is op
het Vrijthof waar tevens demonstraties zijn van een stuntteam, inline skate modeshows en een hindernisparcou rs. De
commercie in de vorm van Radio Veronica en liptonice is
nadrukkelij k aanwezig.

Btppie Kra~ en Frons Thtunisz • Foto Focuss 22

Inline skotin9 • Foto focuss 22

Tweede brand Kringloopcentrum.
Op 24 mei vliegt het Kringloopcentrum Heer weer in brand,
net nu de gevolgen van de eerste brand met een schoonmaakbeurt en verfbeurt weggewerkt waren. Ook waren de te
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Onderzoek naar stortafval in de Cannerberg
De Dienst Gebouwen Water en Terreinen (DGW&T) van het
Ministerie van Defensie stelt een onderzoek in naar het afval
dat jarenlang door de NAVO in de gangen van de Cannerberg is gestort. In totaliteit gaat het om een afvalberg van 15
duizend kubieke meter, die verdeeld is over twaalf gangen.
Aan de hand van de resultaten van het onderzoek wordt
bepaald of het zinvol is om de gangen schoon te maken of
dat delen van de berg afgesloten worden.

Mei

De laatste Speelpop van Pieke Dassen naar museum.
De beroemde poppenspeler Pieke Dassen schenkt zijn laatste pop aan het Limburgs Museum in Ven lo. Het is een brutale kraai, die in de toekomst als gids voor de schoolkinderen zal optreden.
Reorganisatie Speciaal Onderwijs Maastricht.
Het speciaal basisonderwijs, dat nu nog over vijf Maastrichtse
scholen is verspreid, zal in de toekomst in drie nieuwe scholen
worden geconcentreerd. De nieuwe onderwijsvormen voor
verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen zullen
dan plaats vinden in de Maasgouwschool, de Basisschool
Overbunde en de Praktijkschool aan de Terra Nigraweg.
Berenklus.
In de laatste week van mei, veel later dan de bedoeling was,
stemt de gemeenteraad over het omstreden ontwerp voor
het kunstwerk in de Berenkuil, u weet wel, de dode giraf.
Eenentwintig leden stemmen voor, achttien leden stemmen
tegen. Bij deze stemming hebben de drie wethouders van
het CDA en WD ook voor het ontwerp gestemd, terwijl de
andere partijleden tegen waren, want anders was de uitslag
juist omgekeerd geweest. Duidelijk dus, het kunstwerk

komt er. Nee, hoor. De klucht gaat gewoon verder. Burgemeester en Wethouders nemen de aanbesteding van het
kunstwerk opnieuw in beraad. Waar zijn ze in het stadhuis
eigenlijk mee bezig? Een debating-club?
LSO gaat zingen.
Alsof er nog niet genoeg koren zijn in Maastricht en Limburg. Het LSO maakt 27 mei bekend een eigen projectkoor
op te gaan richten om onafhankelijk te zijn bij het uitvoeren
van eigen producties, die zang vereisen. Zij halen middels
audities 75 zangers en zangeressen uit het toch al krappe
aanbod.
Blauw en gele ergernis.
Eind mei nadert de voltooiing van de renovatie van het Ravelijncomplex. Ter voorbereiding van de definitieve verfbeurt
zijn een aantal huizen op proef in de door de architect voorgestelde kleuren blauw en geel geschilderd. De 104 bewoners hebben nagenoeg evenveel verschillende meningen
over de proef. De welstandscommissie heeft hierin het laatste woord en zal besluiten de inkleuring van de wijk, zoals
door architect A. König voorgesteld, goed te keuren.
Rauelijncomplex in geel • Foto Focuss 22
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Biercrèche.
Stadsbrouwerij de Ridder stelt haar nieuwe bottellijn in
gebruik. Deze kan alle flessoorten in welke grootte dan ook
afvullen. Met de reeds eerder vernieuwde gistopslag kan De
Ridder nu vijf verschillende bieren brouwen. Directeur Peter
van Dongen-Torman ziet zijn bedrijf dan ook als een soort
crèche van Heineken. Nieuwe bieren worden ontwikkeld in
de proefbrouwerij van Heineken en kunnen vervolgens naar
Maastricht komen om van hieruit rustig gelanceerd te worden.

Manusje van Wittevrouwenveld.
Twintig jaar geleden startte zijn carrière als strippersonage
in de wijkkrant 'Buurtboek' van het Wittevrouwenveld,
Manus, voor Wittevrouwenvelders een begrip. Nu is hij vereeuwigd. Op 28 mei wordt het in brons gegoten standbeeld
van Manus in de wijk onthuld, onder toeziend oog van de
adoptief ouders: tekenaar Ernst s·pronk en beeldend kunstenaar Frans Ducker. Naast de bronzen Manus is er ook een
Gouden Manus, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt
aan de redactie van de buurtkrant.
Wiecker Fieste.
Stichting Wiecker Broonk organiseert inmidd els traditiegetrouw met Pinksteren de Wiecker Meifeesten. Zaterdag: een
kunstmanifestatie, studentencabaret en live muziek en op
zondag: een buitenontbijt, de wielerwedstrijd GP Toine
Genee, gewonnen door John Troisfontaine en eveneens live
muziek.

Burgemeester Philip Houden opent de bottellijn • foto Fo<uss 22

Duikarcheologie.
De gemeente Maastricht start in samenwerking met Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek een verkennend onderzoek naar de restanten van
de Romeinse brug op de bodem van de Maas. In de laatste
week van mei gaan zes duikers ten zuiden van de St. Servaasbrug in de Maas aan de slag om de resten van de houten
brug, die in 1275 instortte tijdens een processie, in kaart te
brengen. Bij een zicht van een meter, hetgeen de duikers
riant achten, zoeken zij naar de verzonken onderdelen. De
duikers zullen met sonar-, foto- en videobeelden de restan ten van de brug in kaart brengen en aan de hand van deze
bevindingen wordt bepaald of de fragmenten in een later
stadium geborgen kunnen worden.

De duikers in de Maas aan het werk • Foto Focuss 22

6 2 1 j oo rbo tk

Maastrich t

Mei

Dank zij de aanhoudende regenual komt in Wolder op 31 mei een mod·
derstroom naar beneden • Foto Focuss 22

Knokefebrik.
Minister Pronk bezoekt op 31 mei Maastricht. In de 'Knokefebrik' was gelegenheid hem vragen te stellen. Voor wie niet
weet waar die feb rik ligt: op de Lage Frontweg aan het weggetje naar beneden, richting havenkom. Het gebouw is
thans de beoogde huisvesting voor Studenten Vereniging
Circumflex.
Minister Pronk in Maastricht • Foto Focuss 22
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Squash op het Vrijthof • F.oto Focuss 12

juni
Vrijthof-Squash.

Van 1-6 juni wordt het enige Europese openlucht squash toernooi op het Vrijthof gehouden. De wereldtop treedt aan in een open glazen kubus, beschikbaar gesteld door het Nederlands Olympisch Comité en

de Nederlandse Squash Federatie. 900 toeschouwers kijken door 112 vierkante meter glas.

64 1 jaarboek

Maastricht

) uni

Oaalhof's Dienstencentrum.
Wethouder Veronica Dirksen opent op 1 juni officieel het
Dienstencentrum Daalhof aan de Herculesweg, een dependance van Activiteitencentrum Maastricht. Het is een ontmoetingsplaats voor volwassenen tussen de 18 en 65 jaar met een
lichamelijke handicap. Het Dienstencentrum heeft vier afdelingen: educatie/sociaal cu ltureel, creatief, sport/spel/expressie
en dagelijkse levensverrichtingen. De activiteiten zij n gericht
op het zinvol besteden van de dag en het her- ofveroveren van
een plaats en taak in de maatschappij.
Griendpark geopend.
Het Griendpark tussen de Maas en de Franciscus Romanusweg is officieel geopend door burgemeester Philip Houben.
Op de plek waar jarenlang de Eurohal heeft gestaan is nu
een ondergrondse parkeerplaats aangelegd voor binnenstadsbezoekers, een groen park en een skatebaan voor de
buurtbewoners aan het Sterreplein.

Oe opening van het Griendpark • Foto Focuss u

Minder congresgangers overnachten .
Volgens Wilco de jong, directeur van WV Maastricht, ontstaat
in de nabije toekomst een overschot aan hotelaccommodatie. Weliswaar staat Maastricht met een derde plaats aan de
top van Nederlandse congressteden, maar het blijkt dat
congresgangers minder overnachtingen maken dan voorheen, terwijl het MECC in het verled en vaker heeft ge kl aagd
dat er te wein ig accommodatie was.
Sphinx Fins.
Het Finse Sanitec heeft een bod gedaan op het aandelenpakket van Sphinx-Gustavsberg, dat na de bekendmaking al
met 20% is gestegen. De naam Sphinx blijft bestaan en ook
de banen van de 500 werknemers worden gegarandeerd. De
Finse keramiekgigant Sanitec wordt door de overname van
Sphinx de grootste keramische industrie van Europa.
Klapperproject in Malberg.
In het kader van het Grote Stedenbeleid is in de buurt Malberg een zogeheten Klapperproject gestart, voor mensen
die in financiële nood verkeren of hun schulden willen saneren. Met hulp van het buurtcentrum Malberg wordt de
gehele administratie van het huishouden geordend en in de
loop van een jaar wordt ook ondersteuning geboden om de
inkomsten en uitgaven beter in beeld te brengen.
Vissen op waterkracht.
De waterkrachtcentrale van Borgharen krijgt een visgeleidingssysteem. Volgens directeur Prieckaerts van de MEGA
zal volgend jaar met de bouw van de centrale bij de stuw van
Borgharen gestart worden. De centrale zal stroom leveren
aan 9000 gezinnen. Om te voorkomen dat de vissen in de
turbin e tot soep worden vermalen, wordt er een systeem
ontwikkeld om de vissen van de inlaat van d e turbine weg te
houden.
Maastricht krijgt extra Europees geld.
De gemeente Maastricht kan rekenen op een forse extra bijdrage voor het bestrijden van de werkloosheid en voor de
verbetering van de leefbaarheid in de achterstandswijken.
Deze Europese steun geldt voor negen Nederlandse gemeenten en bedraagt in totaal 621 miljoen gulden, waarvan Maastricht zo'n 32 miljoen kan verwachten. De verdeling geschiedt
aan de hand van uitgewerkte plannen, die binnen het kader
van het Grote Stedenbeleid moeten vallen.

Oe skatebaan op de Griend • Foto Focuss 22
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Maastricht blijft groeien.
Volgens een analyse van het onderzoeksbureau ETIL zal het
inwonertal van Maastricht tot het jaar 2010 blijven groeien
met 10.000 inwoners tot ca. 131.500 inwoners. Deze bevolkingstoename wordt niet veroorzaakt door een toename van
het aantal geboortes maar de prognose is gebaseerd op de
vele nieuwe gezinnen die zich de komende tien jaar in de
stad zullen vestigen. Met deze bevolkingstoename onderscheidt Maastricht zich van de rest van de provincie, waar de
komende jaren eerder een verm indering van de bevolking
wordt verwacht.

Genomineerd.
Het Project Opvang Thuisloze jongeren van de Stichting
jeugdhulp Maastricht wordt genomineerd voor de Hein
Roethof prijs. Alleen al de nominatie levertf 10.000,- op. Het
Ministerie van justitie heeft deze prijs ingesteld om kansrijke projecten te stimuleren. De Opvang Thuisloze jongeren
is bestemd voor jeugd tussen de 12 en 25jaardie drie maanden geen vaste verblijfplaats meer gehad heeft. In het najaar
wordt de winnaar van vier genomineerde projecten bekend
gemaakt.

De girafkuil.
Burgemeester en Wethouders hebben op 9 juni besloten
met het raadsbesluit over de berenkuil in te stemmen en de
kunstenaar Huismans de opdracht te geven de berenkuil her
in te richten onder meer met de beruchte dode giraf.
Swingen in Wyck.
Op 11 en 12 juni vindt in 12 café's in Wyck het jaarlijkse
Wieckse Witte Rhythm & Blues Festival plaats. 20 bands
treden op. Bijna had het festival het volgend jaar Rhythm &
Blues festival geheten, maar later deze maand besluit de
hoofdsponsor toch te blijven sponsoren.
Groene Gids.
Wethouder john Aarts overhandigt op 12 juni het eerste
exemplaar van de Groene Gids Maastricht aan de heer
Zeguers, voorzitter van Winkeliers Vereniging Brusselse
Poort. Deze vereniging start een nieuwe publiekscampagne
voor het opstellen van een nieuw Natuur- en Mi lieuplan
Brusselse Poort. De Groene Gids Maastricht bevat 200
adressen van milieuvriendelij ke producten en diensten in
Maastricht en omgeving.
Om dol van te worden.
Wist u dat Maastricht reeds 22 rotondes heeft en dat er binnenkort nog 11 bijkomen? Als deze laatste allemaal de kwaliteit krijgen van het Tongerseplein, kunnen we beter niet
gaan fietsen.
Night life Music.
Night Life Music kampt met tegenvallende bezoekersaantallen op de doordeweekse dagen en besluit in de zomer geen
reguliere concertavonden meer te houden op woensdag en
donderdag. Een avond heeft 400 bezoekers nodig om uit de
kosten te komen. Op woensdag en donderdag wordt dit
aantal bij lange na niet gehaald.
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Megaplan Noordwest-Entree.
Twee investeerders hebben belangstelling getoond voor de
ontwikkelingsplannen in de Noordwest Entree, een gebied
van 140 Ha in de noordwesthoek van de gemeente. Het
gebied omvat het industrieterrein Bosscherveld, het Sphinxterrein aan de Boschstraat en de gronden rond het Belvédèrestort. De potentiele investeerders zijn ING-Vastgoed/MBO
Ruijters en het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.
Veilingjuwelen ZZN.
De juwelen van de Zangeres Zonder Naam, alias mevrouw

Mary Servaes worden geveild door het Venduehuis Dickhaut.
Naast haar horloge, oorbellen en parelkettingen zal ook een
klokkenstel onder de hamer worden gebracht. De opbrengst
van de veiling zal naar enkele goede doelen gaan, zoals de
zangeres van het levenslied in haar testamant heeft vastgelegd.

Juni

Nieuwe mobiliteitsplannen.
Het college van B&W heeft de plannen voor nieuwe mobiliteitsontwikkelingen bekend gemaakt. Er wordt een Piekbus
ingezet op drukke dagen: met deze bus kan iedereen voor
slechts één gulden de gehele stad doorkruisen. Bij het Geusseltstadion komt een Park&Ride-overstapplaats en er komt
een parkeerinformatiesysteem om automobil isten naar de
dichtstbijzijnde vrije parkeergarage te dirigeren.
Muziekfeest.
Op 22 juni vindt het stedelijk muziekfeest plaats. Alle door
de gemeente gesubsidieerde drumbands, klaroenkorpsen
en majorettegroepen moeten hier acte de présence geven
willen zij voor deze subsidie in aanmerking komen. Tevens
wordt dit feest gebruikt om de beste vereniging uit te
kiezen. Dit jaar krijgt voor het eerst in het bestaan van de
stedelijke muziekfeesten een majorettegroep de eerste
prijs: de majorettes van fanfare Sint Martinus.

Vervuild.
De projectontwikkelaar Mou rik Groot-Ammers BV wordt
eigenaar van het Zinkwitterrein aan de Willem Alexanderweg. Dit voormalig industriegebied bestaat uit 7,5 ha zwaar
verontreinigde grond. De toekomstige bestemming tot
bedrijventerrein vereist een minder ingrijpende vorm van
grondsanering dan bij woningbouw. De kosten van de sanering worden betaald door de bedrijven, die zich in dit gebied
zullen vestigen. Langs de Balijeweg wordt een parkachtige
groenstrook gelegd zodat de overgang tussen Limmel en de
Maas aantrekkelijker wordt gemaakt.
Berekoul.
Aan het O.L.Vrouweplein is een nieuw eetcafé geopend met
de naam De Berekoul als hommage aan het dieronvriendelijke berenverblijf in het Stadspark. De kaart vermeldt geen
'giraffevleis' maar 'beer' kan met er wel volop krijgen.
Straatsport.
Op 27 juni vindt op het Vrijthof de finale van de Street Sport
Tour 1999 plaats. Dit straatsporttoernooi is in zes verschillende wijken georganiseerd, met de medewerking van het
volledig team van MW. Per leeftijdscategorie kan men deelnemen aan 'streetsoccer'en 'clinic streetball'. Waarom dit in
het Amerikaans moet is niet du idelijk. Tevens zijn er demonstraties van rolstoelbasketbal, 'streetdance' en balletjehooghouden. Het is heel druk met sporters op het Vrijthof
want op dezelfde dag start een halve marathon op het Vrijthof:
ongeveer duizend hard lopers rennen van Maastricht naar
Bilzen. Ook in de straten rondom het Vrijthof wordt gesport.
Een kleine honderd golfers houden daar een toernooi.

De bewoners van Heu9emerueld maken op 7 juni massaal gebruik uan de
mogelijkheid om in het Centre Céramique uan Lei Meisen uoorlichting te
krijgen ouer de toekomst uan hun wijk • Foto Focuss 22

Céramiquebrug.
Op 25 juni maken Burgemeester en Wethouders trots
bekend dat er een akkoord is bereikt met ABP Vesteda over
het ontwerp van de Céramiquebrug voor fietsers en voetgangers. Gekozen is voor een boogbrug van de Luikse architect René Greijs. De brug komt 11 meter boven het water te
hangen. De politiek reageert verbaasd en geïrriteerd en
voelt zich gepasseerd. Burgemeester en wethouders, aanzienlijk minder trots, haasten zich om iedereen te verzekeren dat er uiteraard nog inspraak mogelijk is.

Jun i

GroenLinks zonder De Bruij n.
Maya de Bruijn verlaat de gemeenteraad. Zij was sinds 1978
actief in de lokale politiek. In 1990 werd zij fractievoorzitter
van GroenLinks. Bij de verkiezingen van 1998 stond zij niet op
een verkiesbare plaats, maar werd toch met voorkeurstemmen
gekozen. Haar functie bij de Un iversiteit Maastricht kan zij
moeilijk nog combineren met het raadswerk.
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Coup Maastricht.

Van 1 tot 11 j uli vindt de Coup Maastricht plaats. Afstuderende en af9estudeerde studenten van de Aca·
demie voor Beeldende Kunsten tonen hun werk. Er zijn theatervoorstellingen, muziekuitvoeringen, exposities en een modeshow. Twintig containers zijn er op het Vrijthof geplaatst, die ingericht worden door
studenten. Organisator Wil Barns schat het aantal bezoekers op 23.000. De studenten hebben behoor-

lijk wat afgezien. Het is bloedheet in de containers die in de volle zon staan.
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In memoriam.
Op 3 juli overlijdt Sjeng Kraft. Hij werd 74 jaar. Deze Maastrichtenaar won op dertienjarige leeftijd in Luik het wereldkampioenschap accordeon spelen. Hij schreef honderden
liedjes en teksten, onder meer: 'Diech kins miech tra la la'
en 'De Herremenie'. Ook de hit van zijn dochter Beppie 'De
nach is nog zoe laank' is van zijn hand.

Ctntre Clramique •

Fo10 F0<uss 22

Succes.
Het Centre Céramique krijgt een goede start. Sinds de opening hebben zich 600 nieuwe leden aangemeld bij de Stadsbibliotheek. Het Sint Maartenscollege huurt twee verdiepingen in het centrum om de schoolbibliotheek te herbergen
en enkele keren per week een tachtigtal leerlingen op te
vangen. Deze kunnen niet langer op school terecht, vanwege de aanpassingen en verbouwingen die de school moet
uitvoeren om het 'studielandschap' te realiseren, de nieuwe
bovenbouw van havo en vwo. Ook na de verbouwing ligt het
in de bedoeling dat de leerlingen gebruik blijven maken van
de faciliteiten van het centrum. Centre Céramique hoopt dat
meer scholen dit voorbeeld zullen volgen.
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Kunstig.
Maastricht kent 520 kunstwerken. In ambtenarentaal zijn
'kunstwerken' kunstmatig aangelegde bruggen, kademuren, sluizen, trappen, viaducten, tunnels. De ambtenaren
zijn deze aan het inventariseren om een gemeentelijk onderhoudsplan op te kunnen stellen. 412 kunstwerken zijn
gemeente-eigendom, 108 zijn in particulier of bedrijfs-bezit.
Oplevering Eurocollege
De nieuwbouw van het Eurocollege aan de Sibemaweg wordt

op de dag van de Architectuur opgeleverd en voor het
publiek opengesteld. De nieuwe school staat op het terrein
van de zu ivelfabriek Sibema, waarvan de schoorsteen als
herkenn ingspunt behouden bleef. Door het architectenbureau PRO uit Den Haag wordt een verrassend nieuw gebouw
ontworpen: de lokalen liggen gegroepeerd rond een overdekt binnenplein en het schoolplein is op het dak van de
school gepositioneerd.
Coup
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Us tunnelke.
Op 7 juli wordt het voetgangerstunneltje onder de Wilhelminabrug aan de Wycker-zijde heropend door leerlingen van
groep 7 en 8 van de basisschool Wyck. Dit is het slot van een
groot project van deze school dat anderhalf jaar geduurd
heeft. Onder de noemer 'Us Tunnelke' ontwierpen en vervaardigden de leerlingen met behulp van twee beeldende
kunstenaars de wand- en plafondschilderingen.
Geen Metro over de Spoorbrug.
In een rapport van Rijkswaterstaat wordt aangedrongen op
de sloop van de Maastrichtse spoorbrug over de Maas. De
gemeente Maastricht wil deze brug behouden in verband
met de aansluiting op het Light-Railproject, temeer omdat
de Maasovergang voor de Light-Rail via de Wi lhelminabrug
in de toekomst niet meer mogelijk is zodra deze brug voor
het Markt-Maas-Project wordt verlaagd.
Theaterprijs voor Emanuel Muris.
De jonge Maastrichtse regisseur Emanuel Muris ontvangt bij
zijn afstuderen aan de Amsterdamse theaterschool de Top
Naeffprijs 1999. Hij ontving deze theaterprijs voor de regie
van het theaterstuk Lenz van Georg Büchner. Deze prijs werd
eerder uitgereikt aan Sigrid Koetse, Willem Nij holt en Jeroen
Krabbé.
Raad stemt voor Dousbergplan.
De gemeenteraad stemt voor de verdere doorontwikkeling
van het Dousbergplan. In dit plan wordt voorgesteld om op
de Dousberg een golfbaan aan te leggen naast een bungalowpark. De bestaande camping zou dan verplaatst moeten
worden binnen de grenzen van het bouwplan. Aan de belegger van het plan -het Sociaalfonds Bouwnijverheid- wordt
tot 1 mei 2000 de gelegenheid geboden om het investeringsplan te accorderen.
Hoogste Maastricht-promotie.
Wilco de jong, de directeur van de Maastrichtse VW heeft
een uniek contract afgesloten met de KLM, om de stad
Maastricht op 10 Km. hoogte te promoten. Gedurende het
toeristische hoogseizoen wordt in al le intercontinentale
vluchten een promotiefilm over de stad Maastricht vertoond. Met deze reclamecampagne worden 1 miljoen passagiers geïnformeerd over de aantrekkelijke aspecten van de
stad Maastricht en dat kost de VW slechts 5000 gulden.
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Milieupas per M-2000.
De gemeente Maastricht zal per 1 januari 2000 een pasje
invoeren als legitimatie bij de milieustations. Bij deze milieustations wordt veel afval aangeboden door mensen die
buiten de gemeente wonen en die er in hun eigen gemeente
voor moeten betalen. In totaal worden zo'n 55.000 pasjes
uitgegeven. Ook zal er in de toekomst voor sommige afvalstromen betaald moeten worden.
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Nieuwbouw Hospice Trajectum gestart ..
Aan de Abtstraat wordt een hospitium gebouwd voor de
opvang en verzorging van terminale patiënten. Het pand
aan de Abtstraat werd door de stichting Elisabeth Strouven
ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers: Lenie Bartelink en Gerda Braeken. In het hospitium wordt zoveel mogelijk een huiselijke sfeer nagestreefd en er kunnen zes gasten
opgevangen worden.
Dreigend tekort aan vuilnismannen.
De Maastrichtse Stadsreinigingsdienst krijgt steeds meer
moeite met het vinden van personeel 'van onbesproken
gedrag' voor het bemannen van de vuilniswagens. Door de
hoogconjunctuur in combinatie met het zware werk van de
beladers en het negatieve imago van de 'drekmennekes'
ontstaat een tekort aan geschikte arbeidskrachten in deze
branche.
Malberg krijgt afvalproef.
In de wijk Mal berg start een proef met het verzamelen van
huisafval in ondergrondse afvalcontainers, waarin de buurtbewoners 24 uur per dag het huisvu il kunnen storten. Het
afval wordt gescheiden ingezameld en naast containers voor
glas, papier, textiel en blik komen er ook containers voor
vuilniszakken. Als de proef aanslaat dan wordt overwogen
om ook in andere wijken dit brengsysteem voor het huisafval in te voeren.
Een miljoen voor 30 km-zones.
De gemeente Maastricht zal de komende twee jaar een extra
bedrag van 1 miljoen gulden investeren in de aanleg van 30 kmzones in de wijken Heer, Amby, Belfort, Daalhof, Campagne
en Wolder, zodat in 2002 alle woon buurten een 30 km-zone
bezitten. In dezelfde periode worden alle doorgaande wegen
uitgevoerd als voorrangswegen.
ENCI graaft diep.
De ENCI heeft een plan opgesteld om de afgravingskuil in de
St. Pietersberg verder uit te graven tot een diepte van 35
meter onder NAP. Met dit plan zou de cementfabriek tot het
jaar 2035 kunnen produceren en daarmee worden de noodzakelijke herinvesteringen ook rendabel. Om voor het plan
een vergunning te krijgen moet eerst een Milieu Effect Rapportage opgesteld worden. Als het plan doorgaat ontstaat in
de groeve een kuil van 70 meter diepte.
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Mosasaurus.
Het Museum in de hoeve Lichten berg heeft een copie van de
mosasaurus cadeau gekregen van de penitentiai re inrichting Overmaze. De houten replica van het skelet van het prehistorisch zeemonster werd acht jaar geleden vervaardigd
door enkele gedetineerden. Met het oog op de verbouwing
moest het skelet van ruim vijf meter lengte naar een andere
locatie verhuizen.
Korenwolf.
~7 juli maken Provincie Limburg en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bekend dat zij 100.000

gu lden vrijmaken voor een onderzoek naar de korenwolf.
Het on.derzoek word t uitgevoe rd door medewerkers van het
advies bureau Natuurbalans uit Nijmegen en wordt uitgevoerd zodra het graan is geoogst. Gelukkig wordt het geld
aan een onafhankelijke onderzoeksinstantie betaald en niet
aan de ruziënde veren igingen Das en Boom en Hamster
Werkgroep Limburg. Nog meer mensen wil len van het arme
diertje profiteren. Dichter Colla Bemelmans en tekenaar
Wim Simons brengen het prentenboek 't Verhaal van de
Kaorewolf' op de markt. Ook is bekend geworden dat de
door Das en Boom gekidnapte drie hamsters uit Heer niet
willen fokken.
Platform Dousbergcamping opgericht.
Een grote groep van bezoekers van de Dousbergcamping
heeft zich veren igd in het platform Dousberg, dat bij het
gemeentebestuur wi l aandringen op het behoud van 'de
camping op de bestaande locatie. Door de verplaatsing en
afslanking verliest de camping zijn aantrekkelijke ruimtelijke
karakter. De camping is inmiddels al voor de vierde keer
onderscheiden door de Duitse toeristenvereniging ADAC.
Duur.
Maastricht is de duurste Limburgse gemeente. De stedelijke
belastingen bedragen f 1.292,- per inwoner. Ook de leges
liggen aanzienlijk hoger dan in buurtgemeenten. Maastricht
is in vergelijking met de overige Nederlandse gemeenten
een hoge middenmoter. De duurste gemeente is Geldermal·
sen metf 1498,- per inwoner, de goedkoopste is Putten met
f 529,- per inwoner.
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De burgemeester leest voor • Foto Socho Ruland
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Apot héose.
Het hoort eigen lijk niet in dit jaarboek thuis, maar we willen
het toch als slot meenemen: De Berenkuil.
Van 16 tot en met 21 augustus i999 organiseert Theater 'De
Bolhoed' een vertelfestival in en rondom de Berenkuil. Burgemeester Ph ilip Houben, gezeten in een 'zedeleer', leest
de kinderen voor. De Berenkuil is helemaal omringd door
beren knuffels.

•.•

.......

- ..;- . '--""'(• !Wt)

" ......."

.N"" ...
..._.f'W'fl".

flr>tbt'ri

"~:.~~:::_f~'
•4·~~"f~."pr"

<)lt'tflfV6tp"51 ~ lltq,io~
"'!!1'.

tlj'f!'o.--.f>o~.

t:t•lltl•~"""'

De berenknuffels en andere bijdragen van kinderen
aan het vertelfestival • Foto Sacha Ruland

72

1

Joo1botk Maa stricht

Ju 1i

Nutsbedrijven Maastricht,
dé Maastrichtse leverancier voor:
•
•
•
•

•
•
•

Gas
Water

Electriciteit
CAI

Mr. Zap
Maastricht@Home

Maastricht 0 Home.

Telematica
Nutsbedrijven Maastricht
heeft als partners:
•
•
•
•
•

Mediakabel
Tritone

Trianel
Enercom

Gasrent

Vanzelfsprekend
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