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Voorwoord



Thuis in de smeltkroes Maastricht
Voor u ligt de nieuwe editie van het Jaarboek, vol verhalen
van Maastrichtenaren die van heinde en ver naar onze stad
zijn gekomen. Dat is het thema van 2017: Nieuwe Maastricht enaren -het internationale gezicht van onze stad.
Deze editie brengt meer opvallend nieuws: de eerste
Stadsmonitor Maastricht. We peilen de staat van de stad,
waarbij Maastricht vergeleken wordt met Nijmegen,
Groningen, Leiden, Sittard-Geleen en Heerlen.
Er is nog voldoende werk aan de winkel, heeft onze
oud-hoofdredacteur René van den Bergh uitgeknobbeld.
Hij is de samensteller van de monitor, die hopelijk jaarlijks
zal terugkeren.
Een stad leeft en groeit door aanwas van buiten, schrijft de
Limburgse gouverneur en Maastrichtenaar Theo Bovens
verderop in dit boek. Hij looft een fles Limburgs bier -frisdrank mag ook- uit aan iedere Sjeng die kan aantonen dat
zijn voorouders tot drie generaties terug van Maastricht zijn.

Onze stad is van oudsher een smeltkroes van nationaliteiten.
Dat levert een culturele diversiteit en rijkdom op. En als er
problemen zijn, dan lossen we die op -dat is het karakter
van Maastricht. Het past bij een stad die met Sint Servaas
een patroonheilige heeft die zelf een soort asielzoeker was,
zoals valt te lezen in het historisch overzicht door
Maastrichtse nieuwkomers van geschiedkundige Jac van
den Boogard valt te lezen.

Onze eigen website JaarboekMaastricht.nl is vernieuwd,
facebook is omarmd en we gaan meer samenwerken met
RTV Maastricht.

Burgemeester Penn en gouverneur Bovens stellen dat juist
steden met een sterk eigen profiel sterke gemeenschappen
kunnen vormen. Je thuis voelen in Maastricht, bijdragen
aan het samenleven, maken de stad sterker, unieker en
beter. Daar dragen wij met een vernieuwend Jaarboek de
komende jaren met plezier een steentje aan bij.
Erik Steffens, voorzitter bestuur Stichting Jaarboek Maastricht
Hans Moleman, hoofdredacteur
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Het Jaarboek zet met deze editie ook de eigen vernieuwing
oort. We delen onze themaverhalen sinds kort met
ThuisinMaastricht.nl, het nieuwe online platform van de
gemeente voor verhalen uit en over de stad.

De volgende editie komt begin 2019 uit, met verhalen die
gewijd worden aan een prikkelend thema. De werktitel is
rijk en arm inMaastricht. Deze themaverhalen zullen door
het jaar 2018 al online en via facebook te lezen zijn.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016/2017/No 62

Een mooie uitdaging, waaruit zal blijken dat ook echte
Sjengen bijna allemaal vogels van diverse pluimage en
origine zijn.

De mooie traditie -inmiddels meer dan zestig jaar- van het
Jaarboek als stadskroniek blijft natuurlijk. Ons boek zal
voortaan aan het begin van het nieuwe jaar verschijnen.
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At home in a melting pot
We are pleased to present you with the new edition of
Jaarboek Maastricht, which features a series of stories
about new inhabitants who have come to our city from
near and far. That’s the Jaarboek’s theme for 2017: New
Maastrichters – the international face of our city.
This edition offers more interesting content: the first
Maastricht City Monitor. A score card on the state of the
city, in which Maastricht is compared with Nijmegen,
Groningen, Leiden, Sittard-Geleen and Heerlen.
Maastricht is holding its own with plenty of room for
improvement, according to our former editor René van den
Bergh, who compiled the monitor. The Jaarboek hopes to
publish the Maastricht monitor annually from now on.
A city lives and thrives on newcomers, writes Limburg
Governor and Maastrichter Theo Bovens in a column in
this book. He is offering a bottle of Limburg beer -a soft
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drink is also an option- to every Maastricht born local
who can demonstrate that his or her ancestors up to three
generations back are from Maastricht.
A great challenge, which will show that even people who
consider themselves real Sjengen, as locals are called, are
quite a varied group.
It goes to show that Maastricht has always been a melting
pot of nationalities, which enriches the city and results in
cultural diversity. And if there are problems, we will solve
them -that’s what Maastricht is all about. It is appropriate
for a city that has Saint Servaas as its patron saint. Centuries
ago, Servaas himself was seeking refuge here, can be learned
from our overview of Maastricht newcomers compiled by
historian Jac van den Boogard.
Jaarboek Maastricht continues its renewal with this edition.
We now share the best of our theme stories with ThuisinMaastricht.nl, the new municipal-civic online platform for
the city. Our own website JaarboekMaastricht.nl has been
refreshed, you can find us on Facebook, cooperation with
RTV Maastricht is on the cards.
The Jaarboek’s rich tradition -going back more than sixty
years- as the city chronicle will of course continue. In future,
the traditional book will be published at the start of the
New Year. The next edition will appear in early 2019, with
feature stories about an inspiring theme: rich and poor in
Maastricht.Theme-based articles will already be available
online and on Facebook in the course of 2018.
Maastricht Mayor Annemarie Penn and Limburg governor
Theo Bovens point out in their contributions to this Jaarboek
that a city with a specific character can be a strong community. Feeling at home in Maastricht and contributing to
the community make the city stronger, more unique and
better. A reinvigorated Jaarboek Maastricht is happy to
contribute.
Erik Steffens, chair of the Jaarboek Maastricht Foundation board

JAARBOEK

MAASTRICHT
2016 - 2017

Hans Moleman, editor
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Veel meer
dan Bourgondisch
Interview met burgemeester Annemarie Penn-te Strake
Maastricht profileert zich graag als internationale
stad: steeds meer bedrijven, instituten en inwoners
komen van ver buiten de muren. Hoe bevalt dat?
Sanne Tummers spreekt erover met burgemeester
Annemarie Penn.
De stad krijgt steeds meer nieuwe inwoners van ver. Wat is dat
eigenlijk, een nieuwe Maastrichtenaar?
“Gevoelsmatig zou ik zelf niet zo snel spreken van ‘oude’
en ‘nieuwe’ Maastrichtenaren. Je bent Maastrichtenaar
als je hier woont. En, bij nieuwe Maastrichtenaar denk ik
zeker niet alleen aan studenten en expats die werkzaam
zijn voor universiteit of Maastricht UMC+. Het gaat ook
om het gezin dat vanuit Sittard of Groningen hierheen
verhuist, en de vluchtelingen.”
Die mix van al die verschillende nieuwelingen geeft Maastricht
steeds meer het gezicht van een internationale gemeenschap. Hoe
gaat dat de stad af?
“Steeds beter. Dat heeft ermee te maken dat de universiteit
zich steeds meer profileert als internationaal instituut en
de stad daarin meegaat. Wandel eens op een willekeurige
dag door het centrum en luister naar de talen om je heen.
Dan hoor je vanzelf hoe internationaal de stad inmiddels is.
“Onze geografische ligging vraagt er natuurlijk ook om.
We wonen en leven hier in een internationaal gebied. We
beschikken over meer dan 150 internationale instituten,
hebben qua onderwijs alle faciliteiten. We zijn inmiddels
veel meer dan het mooie Bourgondische Maastricht alleen.
Als stad moeten en willen we dat ook steeds meer uitdragen.”
Dit Jaarboek staat vol verhalen over innovatief onderzoek,
technologische ontwikkelingen, internationale bedrijven die zich
bewust in Maastricht hebben gevestigd en persoonlijke portretten
van mensen die hier een nieuw thuis vinden. Is de buitenwereld
daarvan voldoende op de hoogte?
“Daar kunnen we nog wel terrein winnen, want we zijn
inderdaad nog bescheiden. Dat is overigens geen slechte

eigenschap. Maar we mogen wel nog meer trots zijn en de
mooie verhalen uit het zuiden nog meer vertellen.
“Voor een deel heeft het te maken met het lot van de ligging,
landelijk gezien. Dat Den Haag ons daardoor minder in het
vizier heeft. Het staat los van de vraag of we internationaal
gezien goed bezig zijn. Groningen kampt daar ook mee.
Maar daar moeten we niet te moeilijk over blijven doen.
Laten we ons vooral focussen op de mooie ontwikkelingen
die hier plaatsvinden en zelf zorgen voor voldoende exposure
en aandacht.”
De kansen die Maastricht heeft door de Euregionale ligging worden
ook beter benut?
“We kunnen het niet vaak genoeg blijven zeggen: het gaat
niet alleen om de stad, maar om de hele omgeving.
Maastricht zonder regio is niets. Het gaat om het totaal, de
gehele agglomeratie. Je kunt niet meer alleen geïsoleerd
voor je eigen stad zorgen als je wilt dat het gebied zich
ontwikkelt. We zullen het samen moeten doen. We praten
over het belang van 600duizend Zuid-Limburgers.
“Er ligt een enorme potentie op het gebied van economie,
onderwijs en arbeid. Ook in de Euregio. Die maakt de stad
aantrekkelijk voor internationale bedrijven. Maar daar
hebben we nog steeds wat hobbels te nemen. De wet- en
regelgeving om te werken in het buitenland is bijvoorbeeld
nog een aandachtspunt.

“Het armoedecijfer, dat moet écht omlaag”
“Vanuit Eurolab werken we met drie steden samen aan
cross-overs op de arbeidsmarkt. Als stad beschikken we
nu over een Maastricht International Centre waarin
Grensinfopunt, Holland Expat Center South en het
Institute for Transnational and Euregional cross border
cooperation and Mobility ITEM samenwerken. Stuk voor
stuk zaken waaraan je kunt zien dat Maastricht steeds
internationaler aan het worden is.”
Hoe gastvrij zijn Maastrichtenaren voor de nieuwelingen?
“Het ontroert me als ik zie hoeveel mooie initiatieven er in
verschillende wijken in de afgelopen jaren zijn ontplooid.
Hoe een groot deel van de traditionele Maastrichtenaren
zijn best doet om anderen een warm welkom te bieden.
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“Ook de universiteit heeft heel nadrukkelijk in haar
strategische visie opgenomen dat ze een bijdrage wil leveren
aan de gemeenschap. De inzet van de Maastrichtenaar om
verbinding te maken met zijn omgeving is mijns inziens
heel bijzonder. Ik hoop dat de nieuwe Maastrichtenaar
zich daarnaar voegt en samensmelt in die geest.”
Vooruitkijken naar 2018, wat krijgt extra aandacht?
“Saamhorigheid en verbinding, zoals ik die nu al op veel
plekken in de stad ervaar. Dat we die in stand kunnen
houden en verder uitbreiden. Ik hoop dat de nieuwe
Maastrichtenaar zich daar ook onderdeel van gaat voelen.
Wie die nieuweling ook is: of dat nu de vluchteling is die
statushouder is geworden of de student die hier misschien
maar tijdelijk is.
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“Ook wil ik vooral niet voorbijgaan aan het armoedecijfer,
dat moet écht omlaag. Dat is een cruciaal punt op de agenda,
naast de veiligheid. De criminaliteit hebben we weten terug
te dringen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat die
cijfers blijven dalen.
“Verder ga ik uit van een zichtbare doorontwikkeling van
Maastricht als internationale stad. Het is moeilijk om dat
in concrete ambities te beschrijven. Het betreft vooral een
cultuurverandering, iets dat je voelt en ervaart.
“Ik hoop dat de nieuwe inwoners van nu zich thuis gaan
voelen -en dat we weer volop nieuwe Maastrichtenaren
mogen verwelkomen.”

6
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Without the region,
Maastricht is nothing
Interview with Mayor Annemarie Penn-te Strake
Maastricht likes to portray itself as an international
city, with an increasing number of companies, organisations and residents coming from far outside its
ancient walls. How is the city doing? Mayor Annemarie
Penn-te Strake explains to Sanne Tummers.

But we should show more pride and tell even more people
the great stories from the south.
“This partly has to do with the fate of our location. From a
national point of view, the south of Limburg is far away. So
the government in The Hague pays less attention. This is
irrespective of whether we are doing well from an international point of view. Groningen also struggles with this.
But we must not make too much fuss about it. Instead, let’s
focus on the great developments taking place here and
making sure that we get sufficient exposure and attention.”

Maastricht attracts an increasing number of people from far flung
corners of the world. How do you look at these new Maastrichters?

“Het armoedecijfer, dat moet écht omlaag”

“I would rather not refer to ‘old’ and ‘new’ Maastrichters.
You are a Maastrichter when you live here. And, by new
Maastrichters I certainly don’t just mean students and
expats who work for the university or Maastricht UMC+.
It’s also a family who moves here from Sittard or Groningen,
and the refugees.”

Are the opportunities that Maastricht has in the Euregion being
properly exploited?

This mix of all these different newcomers increasingly gives
Maastricht the appearance of an international community.
How well does this go down in the city?

“We can’t repeat this often enough: this isn’t just about
the city, it’s about the whole surrounding area. Without
the region, Maastricht is nothing. You can no longer only
look after your own city in isolation if you want the region
to develop. We’ll have to do it together. We are talking
about the importance of South Limburg, with a population
of 600,000 people.

“Better and better. This has to do with the fact that the
university is increasingly raising its profile as an international
institution and the city participates in this. Take a walk
through the city centre any day and listen to the languages
around you. You will hear for yourself how international
the city has become.

“There is massive potential in the areas of the economy,
education and employment. Including in the Euregio.
This makes the city attractive to international companies.
But we still have a number of obstacles to overcome in this
regard. For example, the legislation and regulations on
working abroad are still a matter of concern.

“Our geographical location does, of course, require this.
We have our home and live our lives in an international
region. We have more than 150 international organisations
and all educational facilities. We are now more than just
beautiful Maastricht. As a city, we have to and want to
promote this idea even more.”

“In Eurolab, we are teaming up with three cities to develop
cross-overs on the labour market. As a city, we now have a
Maastricht International Centre in which Grensinfopunt,
Holland Expat Center South and the Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and
Mobility (ITEM) collaborate. Each of these initiatives
shows that Maastricht is in the process of becoming more
international.”

This Jaarboek presents stories about innovative research,
technological developments, international companies that have
decided to locate in Maastricht and personal portraits of people
who have found a new home here. Is the outside world sufficiently
aware of this?”
We could certainly do better in this regard, as we are still
quite modest. That’s not a bad trait to have, by the way.

How hospitable are Maastrichters to newcomers?
“It moves me to see how many great initiatives have been
developed in various districts over the past few years. How
a large number of traditional Maastrichters do their best
to give others a warm welcome.
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“The university, too, has stressed in its strategic vision
that it intends to contribute to the community. The effort
made by Maastrichters to make contact with the people
around them is, I believe, quite special. I hope the new
Maastrichters will join them in this spirit.”
Looking forward to 2018, what will be receiving additional attention?
“Solidarity and connection, such as I already experience
in many places in the city, should be further expanded.
I hope the new Maastrichters will also feel part of this.
Whoever the newcomer is, whether it’s a refugee who now
has a residence permit or a student who may only be here
for a temporary period.
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“Also, I do not intend to gloss over the poverty numbers
in Maastricht. They really must decrease. This is a crucial
item on the agenda, like safety. We have managed to reduce
crime, and it is important that it is reduced further.
“I would also like to see Maastricht continue its development
as an international city. It’s hard to describe that in terms
of specific aims. It mainly involves a culture change, something that you feel and experience.
I hope that today’s new residents will feel at home – and
that we can welcome more new Maastrichters in the
coming years.”

8
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Migranten maken Maastricht,
al eeuwenlang
door Jac van den Boogard
Inwijkelingen, migranten, asielzoekers -hoe je nieuwe
Maastrichtenaren ook noemt, ze zijn er altijd geweest.
Al eeuwenlang komen mensen van ‘buiten de muren’
naar Maastricht, als verrijking van onze stedelijke
samenleving.
De Maastrichtse geschiedenis – ruim 2000 jaar – heeft
veel van haar diversiteit en kleur te danken aan de
nieuwkomers. De stad kent vijf historische identiteiten:
de Romeinse annex vroeg middeleeuwse nederzetting,
de religieuze pelgrimsstad, de vesting- en garnizoensstad, de industriestad en het heden: de Europese
kennisstad.
Wie zijn de nieuwkomers die Maastricht hebben gemaakt tot wat
het nu is?
Het waren de Romeinen die de stad stichtten door een
brug te bouwen op een doorwaadbare plaats door de
rivier in het tracé van de legerweg van Noord-Frankrijk
naar Keulen. Zo ontstond Trajectum ad Mosam, een klein
bruggenhoofd waar Romeinse migranten -handelslieden
en soldaten - zich vestigden.
In de vierde eeuw na Christus kwam de vermoedelijk uit
Armenië afkomstige Tongerse bisschop Servatius veiligheid
zoeken binnen de muren van Trajectum ad Mosam.
Hij was de eerste bisschop van Maastricht. Een heilige
vluchteling werd zo onze stadspatroon.
De devotie voor Servatius werd beroemd; pelgrims vanuit
heel Europa bezochten zijn graf, met een zevenjaarlijkse
Heiligdomsvaart als hoogtepunt. Na Servatius’ dood ontwikkelde de stad zich als religieus centrum en pelgrimsstad.

Garnizoenen
Maastricht als garnizoenstad huisvestte soldaten die merendeels huurlingen waren afkomstig uit talloze Europese
regio’s. Ook de 35 militaire gouverneurs die domicilie hadden
in de stad van 1567 tot 1845 kwamen ‘van buiten de muren’.
De bekendste, en (onterecht) de meest gehate onder hen, was
generaal Dibbets (1782-1839)die ten tijde van de Belgische
Opstand de stad voor Nederland wist te behouden.

Keizer Karel V (1500-1558) en de Spaanse koning Filips II
(1527-1598) vertoefden, als ze in Maastricht waren, in een
prestigieus huis aan het Vrijthof. Dat werd het Spaans
Gouvernement genoemd omdat zij allebei zowel keizer
van Duitsland waren als koning van Spanje. Ook de hertog
van Alva verbleef in 1568 in de stad om Spaanse orde op
zaken te stellen. Zijn troepen lagen op de Dousberg.
Alva daagde Willem van Oranje diverse keren uit tot een
veldslag maar vermeed zo’n slag met opzet om hem uit te
putten. Het is de reden dat Maastricht de enige stad is die
-in het elfde couplet- wordt genoemd in het Wilhelmus.
De Franse zonnekoning Lodewijk XIV vertoefde eveneens
voor korte tijd in de oude stad aan de Maas. Hij wilde ‘het
bolwerk der Nederlanden’ persoonlijk innemen in 1673.
Tot zijn grote verbazing ontmoette hij er zijn kapelmeester
uit Versailles -en latere hofcomponist- Henri Du Mont. Du
Mont, geboren in Borgloon en getogen in Maastricht, was
getrouwd met Mathilde Loyens, dochter van de burgemeester van Maastricht.
In 1717 bracht ook tsaar Peter de Grote een bezoek aan de
stad. Zijn grote interesse ging uit naar de vestingwerken.
De Rus werd op grootse wijze onthaald; hij dineerde op
chateau Neercanne dat destijds in bezit was van militair
gouverneur Daniel Wolff von Dopff.
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Industrie

Gastarbeiders

Bij de ontwikkeling van Maastricht als industriestad speelt
Petrus Regout (1801-1878) een vitale rol. De industriële
revolutie van ons land ging van start in Maastricht met de
oprichting van Regouts vele fabrieken. De belangrijkste was
de keramische fabriek die in 1834 in het oude leegstaande
Penitentenklooster aan de Boschstraat kwam.
De in Maastricht geboren en getogen Regout wierf zijn
personeel aanvankelijk vooral in België. Daar kwam een
eind aan in 1830, toen de Belgische opstand uitbrak. De
aardewerkfabriek werkte als een magneet op inwoners
van de veelal arme dorpen elders in de regio. Omdat de
stadspoorten elke avond om 19.00 uur werden gesloten,
vestigden vele dorpelingen zich in Maastricht. Dagelijks
terugkeren naar hun dorpen was geen optie, te meer daar
ze ook wel ‘s nachts moesten werken. De woningnood was
schrijnend, reden waarom Regout zijn bekende Cité Ouvrière
bouwde in de Sint Anthoniusstraat. Daar vonden vele gezinnen van deze lichting ‘nieuwe Maastrichtenaren’ domicilie.

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de industrie in ons
land zo snel dat er een tekort aan arbeidskrachten ontstond.
Met name was er vraag naar handarbeiders, ook in de
Limburgse industrie. De eerste buitenlandse arbeiders
arriveerden zo rond 1960 in Maastricht, waar ze werden
opgevangen door medewerkers van Sphinx/Société
Céramique, papierfabriek KNP en Mosa.

De kwaliteit van Regouts aardewerk was aanvankelijk abominabel in vergelijking met het superieure aardewerk dat in
Engeland werd geproduceerd. Daarom toog de ‘pottekeuning’
naar Engeland en kocht letterlijk een aantal deskundigen
weg bij de keramische fabriek van Joshua Wedgwood. Zij
instrueerden de Maastrichtse arbeiders hoe ze perfect aardewerk konden maken en welke decors goed in de markt lagen.
Ook voegde Regout een aantal van deze Engelse nieuwelingen
in Maastricht toe aan het bestuur van zijn fabriek.
Een opvallende gast in de stad was nog Karl Marx, Die
logeerde in 1863 enkele weken op de Markt bij zijn oudere
zuster Sophie, die getrouwd was met de Maastrichtse
advocaat Willem Robert Schmalhausen. Of de schrijver
van Das Kapital ook ondermaatse arbeidsomstandigheden
in Maastrichtse fabrieken onder de loep nam vermeldt de
historie niet.
In het laatste decennium van de negentiende eeuw kwamen
de eerste Italiaanse terrazzowerkers naar de stad, zoals de
familie Lizier; na 1920 kwamen ook Italiaanse ambachtelijke
ijsmakers. La Venezia, de populaire ijssalon van de familie
Belfi in Wyck, werd een begrip, met zijn typisch Italiaanse
interieur, sfeer en uitbundigheid. Er kwamen ook Italianen
van Sardinië naar de mijnen van Limburg -waarvan sommige
families in Maastricht neerstreken. Er is nog steeds een
Sardijnse vereniging in de stad, en in Wittevrouwenveld zit
bijvoorbeeld een onvolprezen Sardijnse delicatessenwinkel.
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Hélène van Kronenburg, destijds bedrijfsmaatschappelijk
werkster van Radium/Vredestein, kon met gevoel vertellen
over hoe ze de mannen opving op het station. Daar stonden
ze vaak rillend van de kou in hun zomerse overhemd -met
één koffertje waarin al hun bezittingen zaten. Ze kregen een
warm woord van begroeting in het Nederlands, waarvan
ze uiteraard niets begrepen. Ze kwamen uit Spanje,
Zuid-Italië, Turkije, Joegoslavië en later ook uit Marokko.
Ze werden ‘gastarbeiders’ genoemd, want het was de
bedoeling dat ze na verloop van tijd weer naar hun eigen
land zouden terugkeren. In de praktijk liep het anders.
De gastarbeiders wilden juist partners en gezinnen laten
overkomen. Zo werden ze allengs nieuwe Maastrichtenaren,
die ook ondernemerschap toonden door vitale buurtwinkels
te beginnen. De Turkse groenteman in Wittevrouwenveld en
de Marokkaanse kapper in Scharn zijn daar een voorbeeld van.

Vluchtelingen
Met oorlogsvluchtelingen is Maastricht ook historisch
bekend. Een gastvrije ontvangst viel duizenden Belgische
vluchtelingen ten deel na het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog in augustus 1914, toen de Duitsers België in
enkele dagen onder de voet liepen. De sympathie en hulp
die de Maastrichtenaren aan de Belgische asielzoekers
verschaften was hartverwarmend. Ze verbleven vier jaar
in de stad, de meesten in huisvesting toegewezen door de
gemeente.
In 1917 kreeg de stad ook nog honderden Franse vluchtelingen te verwerken, die door de Duitsers gedwongen
waren hun woningen dicht bij het front in Noord-Frankrijk
te verlaten. Te voet doorkruisten ze het door de oorlog
verwoeste België, om in de Limburgse hoofdstad gastvrij
te worden opgenomen. De Franse regering schonk uit
erkentelijkheid een monument, dat aan de Sint Pieterstraat/
Nieuwenhofstraat in 1926 werd onthuld in het bijzijn van
prins Hendrik, echtgenoot van koningin Wilhelmina.
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In recente decennia vonden ook oorlogsvluchtelingen uit
landen als Vietnam, Afghanistan en voormalig Joegoslavië
onderdak en een nieuwe toekomst in de stad. Zo heeft
Caberg nu een Afghaanse buurtkruidenier, Heer een
Vietnamese snackkar, Wittevrouwenveld een Joegoslavische
snackwagen -en zelfs Sint Pieter heeft een Afghaans
kebab- en pizzazaakje.
Een bijzondere groep nieuwkomers van verre waren de
Molukkers die na 1950 in Maastricht-Oost terecht kwamen.
De Molukse wijk bij Heer was een van de tientallen locaties
in het land waar deze ex-soldaten van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hun families werden
gehuisvest, nadat Indonesië een onafhankelijk land was
geworden. De Molukkers zijn de enige bevolkingsgroep
in Nederland met eigen wijken.

Europese kennisstad
Maastricht werd een halve eeuw geleden een stad die
zichzelf opnieuw moest uitvinden. Het werd duidelijk dat
de meeste traditionele maakindustrie geleidelijk toch zou
verdwijnen. Voor de ‘Hollenders’ -waartoe Maastrichtenaren
voor het gemak iedere Nederlander rekenen die niet uit
Limburg komt- was Maastricht een nogal gesloten stad in
de periferie van Nederland. Het toerisme had ook nog niet
de hoge vlucht genomen die het later zou nemen.

De trend tot internationalisering zet vooral door na het
Verdrag van Maastricht van 1992. De band met Europa
werd al in 1981 verstevigd met een Eurotop die politieke
kopstukken als Margaret Thatcher en Giscard d’Estaing
naar de stad bracht. De internationale schijnwerpers doen
Maastricht goed: het levert de komst van een reeks Europese
instituten op. Kennisinstituten zoals bestuursinstituut
EIPA, ECDPM -het Europese Centrum voor Ontwikkelingsbeleid- en journalistencentrum EJC leveren honderden
meest tijdelijke nieuwe Maastrichtenaren op.
Wie nu door het Maastrichtse ‘Quartier Latin’ -het
Jekerkwartier- wandelt hoort vaak meer Duits, Engels of
Chinees dan Maastrichts, Limburgs of Nederlands.
Ook tijdens de vluchtelingencrisis van 2015 opent Maastricht
weer gastvrij de armen voor velen die vluchten voor het
oorlogsgevaar in Syrië. Er zijn enkele protesten in de stad
van wijkbewoners die overlast vrezen, maar ook deze
jongste lichting nieuwe Maastrichtenaren is er alles aan
gelegen van hun nieuwe huis een thuis te maken.

Waar moest het heen met de Limburgse hoofdstad?
De kansen keerden doordat de mijnen in Zuid-Limburg
vanaf 1965 werden gesloten. Den Haag loste zijn ereschuld
aan de regio onder meer in door Maastricht in 1968 een
universiteit toe te kennen. Daarmee kon de stad gaan werken
aan een nieuwe identiteit voor de toekomst: internationale
kennisstad.
De Universiteit Maastricht richt zich van meet af aan op
studenten uit de Euregio, het Engels wordt de voertaal.
De studentenpopulatie is vandaag de dag heel internationaal
-met de Duitsers duidelijk in de meerderheid. De diversiteit
is ook duidelijk zichtbaar bij andere Maastrichtse onderwijsinstellingen, zoals het conservatorium waar maar liefst
zeventig procent van de studenten van over de grens is.
Integratie van studenten wordt gestimuleerd, maar veel
Maastrichtse studenten vertrekken na hun afstuderen nog
naar elders omdat er te weinig aansprekende banen in de
regio zijn.

Gastarbeiders bij aankomst op het station in Maastricht in de jaren 60
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Migrants have been making
Maastricht for centuries
by Jac van den Boogard
Immigrants, migrants, asylum seekers, however you
choose to call new Maastrichters, they have always been
part of the city. For centuries now, people have been
coming here from ‘beyond the walls’. They have been
enriching our urban community. Maastricht, with
a history of more than 2,000 years, owes them a lot.
Even the first bishop was a refugee.
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When they visited Maastricht, Roman Emperor Charles
V (1500-1558) and King Philip II of Spain (1527-1598) stayed
in a prestigious mansion on Vrijthof Square. That mansion
was called the ‘Spaans Gouvernement’ as they were both
Habsburg rulers and King of Spain.
The Duke of Alba tried to get over the city walls in 1568
to restore Spanish control. His troops were positioned on
Dousberg hill. Alba challenged William of Orange on several
occasions, but he deliberately avoided a battle to tire him
out. That is the reason why Maastricht is the only city
mentioned in the Wilhelmus, the Dutch national anthem.

Who have been Maastricht’s newcomers over the centuries?
The city has five historic identities: the Roman/early Middle
Ages settlement, the religious pilgrim city, the fortress and
garrison city, the industrial city and now the European
knowledge city.

The French Sun King Louis XIV also stayed briefly in the
old city on the Meuse. He wanted to capture ‘the fortress
of the Netherlands’ in 1673. To his astonishment, he met his
bandmaster from Versailles – and later court composer
– Henri Du Mont. Du Mont, who was born in Borgloon
and raised in Maastricht, was married to Mathilde Loyens,
daughter of the Mayor of Maastricht.

The Romans established our city by building a bridge at
a crossing point in the river along the route taken by the
army from Northern France to Cologne. That is how
Trajectum ad Mosam came to be: a small bridgehead where
Roman migrants – merchants and soldiers – settled.

In 1717, Tsar Peter the Great also visited the city. He was
particularly interested in the fortifications. The Russian
leader was given a huge welcome. He dined in Chateau
Neercanne, owned at the time by military governor Daniel
Wolff von Dopff.

In the fourth century AD, the Tongeren bishop Servatius,
who is thought to have been born in Armenia, took refuge
within the walls of Trajectum ad Mosam. He was the first
bishop of Maastricht: a religious refugee thus became the
patron saint of the city.

Industry

The worship of Servatius achieved fame and pilgrims from
all over Europe visited his grave, with the Heiligdomsvaart
– a procession taking place every seven years – as the
high point. After the death of Servatius, the city developed as
a religious centre and as a destination for pilgrims.

Garrison
As a garrison city, Maastricht offered a base to soldiers,
most of whom were mercenaries from countless European
regions. The 35 military governors who were based in
the city from 1567 to 1845 also came ‘from beyond the
walls’. The most well known and (unjustly) despised of
them was general Bernardus Dibbets (1782-1839), who at
the time of the Belgian uprising succeeded in retaining
the city for the Netherlands.

Petrus Regout (1801-1878) played a vital role in the development of Maastricht as an industrial city. The industrial
revolution in the Netherlands started in Maastricht with
the establishment of Regout’s many factories. The most
important was the ceramics factory that opened in 1834 in the
Penitentenklooster, a former convent in the Boschstraat.
Regout, who was born and bred in Maastricht, originally
recruited his staff mostly in Belgium. That came to an end
in 1830 when the Belgian uprising broke out. The ceramics
factory then attracted workers from mostly poor villages
elsewhere in the region.
As the city gates closed every evening at 7 p.m., many
villagers settled in Maastricht. Returning daily to their
villages was not an option, also because they occasionally
had to work at night. The housing shortage was acute,
which was why Regout built his Cité Ouvrière in the Sint
Anthoniusstraat. That was where many families of this
generation of new Maastrichters found a home.
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At first, the quality of Regout’s ceramics was dreadful
compared with the superior products that were being
produced in the UK. Regout therefore headed to the
UK where he poached several experts from the ceramics
factory of Josiah Wedgwood. They taught the Maastricht
workers how to produce perfect ceramics and what
decorations were popular in the market. Regout also
added several of these British newcomers to the board of
his enterprises.
A notable guest in the city was Karl Marx, who stayed
in a house on the Markt for several weeks in 1863 with
his older sister Sophie, who was married to Maastricht
lawyer Willem Robert Schmalhausen. History did not record
whether the author of Das Kapital also investigated
substandard working conditions in Maastricht factories.
In the final decade of the nineteenth century, the first Italian
terrazzo workers arrived in the city, such as the Lizier family.
After 1920, traditional Italian ice cream makers also arrived.
La Venezia, the popular ice cream parlour of the Belfi
family in Wyck, became the place to be, with its typical
Italian interior, atmosphere and exuberance.
Italians from Sardinia also arrived to work in the Limburg
mines, and some of these families settled in Maastricht.
There is still a Sardinian association in the city and the
Wittevrouwenveld district has, for instance, a small shop
with Sardinian delicatessen.

Migrant workers
After the Second World War, rapid industrial expansion in
the Netherlands resulted in a labour shortage. There was a
particular demand for manual labourers. The first foreign
workers arrived around 1960 in Maastricht, where they
were welcomed by staff of Sphinx/Société Céramique,
paper mill KNP and Mosa.
Hélène van Kronenburg, a corporate social worker at the time
for rubber factory Radium/Vredestein, became emotional
when recalling how she met these men at the station.
“They were standing in the cold, shivering in their summer
shirts, with one small suitcase in which they had all their
belongings. They were given a warm greeting in Dutch,
which, needless to say, they did not understand at all”.
The migrant workers came from Spain, Southern Italy,
Turkey, Yugoslavia and later Morocco. They were called

gastarbeiders -‘guest workers’- because the intention was
that after a period of time they would return home. In
practice things did not turn out like that. The guest
workers wanted their partners and family to join them.
They gradually became new Maastrichters, who also
demonstrated business acumen by opening busy neighbourhood shops. A Turkish greengrocer in Wittevrouwenveld, a Moroccan delicatessen on the weekly market and
assorted barbers in Wittevrouwenveld and Scharn are
examples of such entrepreneurs.

Refugees
Maastricht has long been used to refugees too. Many
thousands of Belgian refugees received a warm welcome
following the outbreak of the First World War in August
1914, when the Germans marched through Belgium.
The sympathy and help that the Maastrichters offered to
Belgian asylum seekers was heartfelt. They stayed in the
city for four years, most of them in accommodation provided
by the municipality.
In 1917, the city also had to deal with hundreds of French
refugees who had been forced by the Germans to leave
their homes close to the front in Northern France. They
crossed war-torn Belgium on foot and found hospitality
in the Limburg capital. To show its gratitude, the French
government presented the city with a monument, which
in 1926 was unveiled in the Sint Pieterstraat.
In recent decades, war refugees from countries such as
Vietnam, Afghanistan and former Yugoslavia found shelter
and a new future in the city. For instance, Caberg now has
an Afghan neighbourhood grocer, Heer a Vietnamese
food truck, Wittevrouwenveld has a Bosnian mobile
snack bar, and even Sint Pieter has an Afghan kebab and
pizza outlet.
A special group of newcomers from far away were the
Moluccans who arrived in Maastricht-East after 1950. The
newly built Moluccan neighbourhood was one of dozens
of locations where these ex-soldiers of the Royal Dutch
East Indies Army (KNIL) and their families were housed
following the independence of Indonesia. The Moluccans
are still the only population group in the Netherlands
with their own neighbourhoods.
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European knowledge city
Half a century ago, Maastricht was a city that had to reinvent
itself. It was clear that most of the traditional manufacturing
industries would gradually die out. For the ‘Hollenders’
– a term that Maastrichters tend to use for every Dutch
person who does not come from Limburg – Maastricht was
a rather isolated city on the far southern border. Tourism
had not yet taken off in the way it did in later years.

During the refugee crisis of 2015 and 2016, Maastricht
welcomed hundreds of refugees, mainly people who were
fleeing the war in Syria. There was some protest from local
residents. But like so many new arrivals before them, this
latest generation of new Maastrichters wants to make this
city on the Meuse river a home.
Jac van den Boogard is a historian who lives and works in Maastricht.

What direction did the Limburg capital have to take?
The tide turned following the closure, from 1965, of the
mines in the south of Limburg. One of the ways in which
the government in The Hague compensated the region
was by granting Maastricht a university in 1968. This meant
that the city could concentrate on establishing a new
identity for the future, as an international knowledge city.
Right from the beginning, Maastricht University focused
on students from the Euro region, and English became the
working language. Today, the student population is very
international, with a clear majority of Germans.
Diversity is evident at other Maastricht educational
institutions too, such as the music conservatory, where as
many as 70 percent of the students are from abroad.
The integration of students is encouraged, but many
Maastricht students go elsewhere after graduation because
there are often insufficient attractive jobs in the region.

Students of United World College Maastricht

The internationalisation trend continued after the Maastricht
Treaty of 1992. The link with Europe had already been
reinforced in 1981 with a European summit attended by
such leading political figures as Margaret Thatcher and
Valéry Giscard d’Estaing.
The international focus benefited Maastricht and resulted
in the arrival of a number of European institutes: knowledge institutes such as the European Institute of Public
Administration (EIPA), the European Centre for Development Policy Management (ECDPM) and the European
Journalism Centre (EJC) provide hundreds of new – mostly
temporary – new Maastrichters.
In Maastricht’s Quartier Latin, the Jekerkwartier, you
often hear more German, English, Spanish, Italian or even
Mandarin than local dialects or Dutch.
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Echte Sjengen
zetten de poorten open
door Theo Bovens
Veel Limburgers denken dat ze ‘echte Limburgers’
zijn, in die zin dat ze denken afkomstig te zijn van
Limburgse families, van Limburgse bodem. Terwijl
er in Nederland geen gemengder bevolking bestaat
dan de Limburgse.
Over die paradox schreef ik als Limburgs gouverneur ooit
een column, waarin alle Limburgers werden uitgedaagd:
als ze konden aantonen dat ze twee ouders, vier grootouders
en acht overgrootouders uit Nederlands Limburg hadden,
kregen ze een fles Gouverneur-bier.
Ik raakte zegge en schrijven 14 flesjes bier kwijt. Bijna
iedereen in Limburg heeft wel een voorvader of voormoeder uit een andere provincie, een ander land, een
ander werelddeel.

Joie de vivre
Deze stad heeft er zijn uniek karakter aan te danken.
En de Maastrichtenaren zijn daar maar wat trots op. Ze
roemen de invloeden van de Duitse, Franse en Waalse
talen en dialecten op het Maastrichts, die deze stadstaal
zo uniek maken.
Ze voelen zich gestreeld als wereldleiders en buitenlandse
toeristen complimenten geven dat de stad zo ‘on-Nederlands’ aanvoelt; een stukje buitenland in Nederland. ‘De
mensen kleden zich beter, er is meer joie de vivre.

Deze oproep durf ik nu makkelijk in Maastricht te herhalen.
Is er een Maastrichtenaar (m/v) te vinden waarvan 14
voorouders (2-4-8) uit deze stad afkomstig zijn (inclusief
voormalige gemeenten Oud Vroenhoven, St. Pieter, Heer,
Borgharen, Itteren en Amby)?
Bij deze loof ik zonder angst voor torenhoge kosten wederom
een fles Limburgs bier naar keuze uit. Maastrichtenaren,
ook de echte Sjengen, hebben immers gemengde wortels.
Dat kan ook vrijwel niet anders, want een stad leeft en
groeit door aanwas van buiten.

En toch hebben de stadsmuren eeuwenlang ook gezorgd
voor een gevoel van geslotenheid ten opzichte van de grote
buitenwereld, het land buiten de muren, de ommelanden.
Elke vreemdeling werd aangeduid als ‘boer’, om het verschil
met de stedeling extra te accentueren.
Je hoort het nog wel, bijvoorbeeld bij thuiswedstrijden
van MVV als de tegenstanders worden uitgejouwd voor
‘boeren’, ook (of juist) als die uit steden als Rotterdam,
Utrecht of Amsterdam komen.
Ook dat is iets van eeuwen: het gevoel stedeling te zijn,
behoren tot een stedelijke gemeenschap. In oude tijden
was je eerste identiteit dan ook het zijn van poorter, burger
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van de stad. Bij gevaar werd je ingezet bij de verdediging,
je vierde samen dezelfde feesten, jaarmarkten, kermissen.

suggereert nu eenmaal een grens, een afstand tot degenen
die niet tot die groep behoren.

Pas in tweede instantie was je in Maastricht Luiks of Brabants
burger; dat was pas belangrijk voor als je gestraft werd, of
specifieke belasting moest betalen.

Juist Maastrichtenaren zouden zich bewuster moeten zijn
van die paradox. Hun eigen familiegeschiedenis kan daarbij
de ogen openen. Waarschijnlijk zijn hun voorouders van
buiten de stad gekomen om hier te werken en te wonen.

Burgerschap
De stad met haar veilige dikke muren had aantrekkingskracht. Niet alleen om er te wonen, om er burger van te
zijn. Ook als centrum van handel (markten) en nijverheid,
als religieus centrum (bedevaarten) trok de stad mensen
van buiten, vaak voor een kort verblijf.
Als een vreemdeling zich in de late Middeleeuwen langer
of definitief wilde vestigen in Maastricht kon hij het
burgerschap aanvragen, en poorter worden.
Door geboorte behoorde je vanzelfsprekend tot een andere
streek of stad.
Was je afkomstig uit het Prinsbisdom Luik, dan bleef je
“nativiteit” Luiks. Kwam je van buiten dit gebied dan
werd je “nativiteit” Brabants. Maar vooraleerst werd je
Maastrichtenaar, door inschrijving in de burgerboeken.
Tegenwoordig word je Maastrichtenaar door inschrijving
in het bevolkingsregister. Dat kan door geboorte of door
verhuizing. Daarmee verlies je niet je nationaliteit. Je blijft
Nederlander, Belg, Turk, Pool, Marokkaan, Syriër, Ghanees,
Afghaan, Eritreeër -of welke nationaliteit je ook hebt.

Paradox
De stad is dus van oudsher een soort smeltkroes van nationaliteiten: ze telt burgers van velerlei herkomst. Dat geeft
Maastricht een culturele diversiteit en rijkdom.
De geslotenheid van een samenleving waar muren omheen
staan, kent van binnenuit de openheid van een samenleving
met vele culturen, opvattingen en gebruiken.
Die paradox zit diep in de Maastrichtenaar.
Ook de Maastrichtenaar die niet in de stad geboren is, heeft
zich in veel gevallen ontpopt tot iemand die de lokale
tradities en eigenheid zeer waardeert. Hij of zij is snel
opgenomen in de Maastrichtse samenleving.
Onderdeel van zich Maastrichtenaar voelen is echter soms:
het zich afzetten tegen nieuwkomers. Een groepsidentiteit

Zij werden burger van de stad. Daardoor kon de stad
groeien in kwaliteit en voorspoed.
In plaats van de denkbeeldige poorten van de stad te sluiten
voor nieuwe mensen van buiten, moeten de poorten worden
geopend voor de buitenwereld. Dat tast het karakter niet
aan, integendeel, dat ís het karakter van Maastricht.

DNA ontdekken
Maar ook nu zou je moeten organiseren dat je eerst Maastrichtenaar wordt. Althans: ik zou een pleidooi willen
houden dat je eerste identiteit of loyaliteit bij de lokale
stedelijke gemeenschap komt te liggen. Dáár groei je op,
daar leef je samen, daarmee integreer je.
Als je van buitenaf (student, vluchteling, expat) in Maastricht
komt wonen, doe je jezelf een plezier door zo spoedig als
mogelijk het DNA van Maastricht te ontdekken, en deel te
nemen aan het Maastrichtse stedelijk leven.
Dat is veel meer dan deelnemen aan carnaval of het spelen
in de harmonie van Wolder of Heer; het is ook theaterbezoek,
interesse tonen in lokale politiek, het bezoeken van buurtavonden, je boodschappen doen bij bakker en groenteboer.
Ja, het is ook je verdiepen in de taal en de tradities, maar
méér dan dat. Het is in elk geval belangstelling tonen in
de lokale gemeenschap, en niet uitsluitend blijven hangen
in de bubble van je groep van herkomst. Overigens geldt
dat minstens evenveel voor de in Maastricht geboren en
getogen burger.
Juist steden met een sterk eigen profiel, een eigen taal, eigen
feesten en gebruiken, kunnen sterke gemeenschappen
vormen, waardoor nationaliteit minder relevant is voor
je plek in de samenleving. Je thuis voelen in Maastricht,
bijdragen aan het samenleven, maken de stad sterker,
unieker en beter.
Theo Bovens is Maastrichtenaar en Gouverneur van Limburg
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Real Maastrichters
open the gates
by Theo Bovens
I once wrote about the paradox that many Limburg
citizens think they are ‘real Limburgers’, in the sense
that they believe they originate from families rooted
in Limburg. However, there is no other population
in the Netherlands that is as mixed as the people of
Limburg.
I challenged all Limburgers: If they could demonstrate
that they had two parents, four grandparents and eight
great-grandparents from Dutch Limburg, they would
receive a bottle of Governor beer from me. I ended up
giving away 14 bottles of beer. Almost everyone in
Limburg has an ancestor from another province, another
country or another part of the world.
I am more than willing to repeat this challenge in Maastricht.
Is there a male or female Maastrichter whose 14 ancestors
(2-4-8) originate from this city (including the former
municipalities of Oud Vroenhoven, St. Pieter, Heer,
Borgharen, Itteren and Amby)?
I hereby again offer without fear of bankruptcy a bottle
of Limburg beer of your own choice as a prize. After all,
Maastrichters, and that includes the Sjengen, the ‘real’
locals, have mixed roots. That’s hardly surprising, because
a city lives and thrives on newcomers.

Joie de vivre
This is the reason for this city’s unique character -and
Maastrichters are proud of the fact. They boast of the
influence of German and French dialects that give the
Maastricht patois its unique character. They are gratified
when world leaders and foreign tourists offer compliments
and say that the city feels so ‘not-Dutch’; a little foreign
enclave in the Netherlands. People dress better and there
is more joie de vivre, it is said.
Nevertheless, for centuries the city walls created a feeling of
isolation from the surrounding countryside. All strangers
were designated as boeren (farmers), to underline the
difference with city dwellers. You still hear it, e.g. at home

matches of MVV football club when opponents are jeered
at for being boeren, even when they are from cities like
Rotterdam, Utrecht or Amsterdam.
That too is a centuries-old phenomenon: the feeling of
being a city dweller, belonging to an urban community.
It was your main identity: that of burgher, a citizen of the
town. If there was a threat, you were deployed to defend
the city, you had religious celebrations, annual markets
and fairs together. In Maastricht, being a citizen of Liège
or Brabant was a secondary consideration. That was
important only if you had to be punished or if you had to
pay a certain tax.

Civic duty
The city with its safe thick walls had pulling power. As a
commercial centre, as well as a religious centre (pilgrimages),
the city also attracted strangers, often for a short stay.
If a stranger in the late Middle Ages wished to stay longer
or settle in Maastricht, he or she could request citizenship
and become a burgher. You automatically belonged to
another district or city by way of birth. If you were from the
Prince-Bishopric of Liège, you remained a native of Liège.
If you came from outside this area, you remained a native
of Brabant. But first of all, you became a Maastrichter, by
registration in the city records.
These days, you become a Maastrichter by being entered
in the population register. That can be as a result of birth
or relocation. But that does not mean that you lose your
nationality. You remain Dutch, Belgian, Turkish, Polish,
Moroccan, Syrian, Afghan, Eritrean, or whatever nationality
you happen to have.

Paradox
The city has long been a melting pot of nationalities, with
citizens of many different origins. That enriches the city
and results in cultural diversity. The closed nature of
a community surrounded by walls is in contrast to the
internal open nature of such a community with its many
ideas and customs.
That paradox is deeply rooted in the Maastrichter. Even
Maastrichters who were not born in the city often turn
out to be people who greatly value the local traditions and
individual character of the place. They are soon absorbed
into the Maastricht community.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

However, part of feeling a Maastrichter occasionally involves
having a resistance to newcomers. In some ways a group
identity suggests a barrier, a remoteness from those who
are not part of the group.
Maastrichters in particular should be more aware of that
paradox. Their own family history could act as an eye-opener
in that respect. Perhaps their ancestors came from outside
the city to live and work here. They became citizens of
Maastricht. As a result, the city could grow in quality and
prosperity.
Instead of closing the imaginary city gates to newcomers,
the gates must be flung wide open to the outside world.
That will not harm the city’s character, on the contrary:
that is Maastricht’s character.
But even now, you must first ensure that you become a
Maastrichter. Or at least, I would urge you to primarily
identify with or be loyal to your local urban community.
That is where you are growing up and living together, and
that is the community into which you integrate.
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As someone from ‘outside the city wall’ -whether student,
expat or refugee- you will do yourself a favour when you
start exploring Maastricht’s DNA fast, and begin participating in city activities. And that is much more than celebrating Carnival. It also means showing interested in local
politics, visiting neighbourhood meetings and theatre,
shopping at you corner bakery and grocer.
Yes, It may even involve getting to know the local dialect and
traditions. The main idea is this: show you are interested
in the Maastricht community. Avoid isolating yourself in
a bubble of people of similar background. This concerns
those born and bred in Maastricht in equal measure. Locals
have to get out of their own comfortable bubble too.
Particularly cities with a solid individual character, their own
dialect, festivities and customs can be strong communities,
so that nationality is less relevant to your place in society.
Feeling at home in Maastricht and contributing to the
community will make us all stronger and better.
Theo Bovens is Maastrichter and Governor of Limburg
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Werk aan de winkel
in Maastricht
Maastricht heeft vergeleken met soortgelijke Nederlandse universiteitssteden werk te doen waar het gaat
om de slimheid en gezondheid van de stad.
Maastricht ligt op diverse vlakken nog flink achter bij
Leiden en Groningen. Qua prestaties zit het dichter
bij Nijmegen.

 DeStadsmonitor:
staat van de stad

Dat is de conclusie van de eerste Stadsmonitor Maastricht,
die in deze editie 2017 van het Jaarboek Maastricht wordt
gepresenteerd. De belangrijkste resultaten van de eerste
vergelijkingsronde:
-

-

-

-

Maastricht doet het relatief goed op het vlak van de
gezonde leefomgeving met indicatoren als de
kwaliteit van water, afvalscheiding en hernieuwbare
energie.
Maastricht presteert relatief matig op het vlak van
de gezonde samenleving. Daarbij gaat het om zaken
als armoede, sociale zekerheid, criminaliteit,
werkeloosheid en burgerparticipatie.
Maastricht scoort overwegend positief op het vlak
van de slimme economie, waar het gaat om innovatie
en valorisatie: het vermarkten van wetenschappelijk
onderzoek. Met name de ontwikkeling van de
Health Campus en de groeiende aanwezigheid van
creatieve ondernemingen is daar debet aan.
Maastricht doet het redelijk op het vlak van de slimme
overheid, met name bij het gebruik van sociale media.
Het scoort nog matig in publieke dienstverlening
aan burgers en ondernemingen.

“Kortom, er is genoeg werk aan de winkel”, aldus de
samensteller van de monitor René van den Bergh, expert
in ruimtelijke ontwikkeling.
Zijn advies voor Maastricht:
-

Verhoog de inspanningen op het vlak van de gezonde
samenleving, met name op het vlak van armoedebestrijding, sociale zekerheid en criminaliteit. Er
gebeurt al veel, maar het moet een tandje hoger.

-

Lever inspanningen op de gezonde leefomgeving
voor wat betreft de natuur en energiebesparing.
Hier zijn nog stappen nodig.
Verbeter de digitale dienstverlening aan burgers en
ondernemingen.

Waarom deze stadsmonitor?
Veel steden in de wereld zijn bezig zich te afficheren als
Smart & Sustainable City. Een logische ambitie: het is
economisch aantrekkelijk en het werkt wervend. Wie wil
er niet in een slimme, duurzame stad wonen en werken?
In Nederland zijn er enkele steden die op internationale
lijstjes van Slimme Steden goed presteren: Amsterdam,
Eindhoven en Rotterdam. Maar hoe zit het met de middelgrote steden? Die komen niet op internationale lijstjes voor.
Maar ze zijn veelal toch bezig om slimmer en duurzamer
te worden.
In Nederland zijn al z’n tien steden die periodiek een stadsmonitor presenteren. Maar die vergelijken zichzelf niet met
andere, soortgelijke steden. Het project  Stadsmonitor
Maastricht doet dat juist wel.
Het project wil Maastricht vergelijken met steden die een
vergelijkbaar ‘DNA’ hebben. Het gaat daarbij om kenmerken
als de aanwezigheid van een universiteit, een academisch
ziekenhuis, congressen, een rechtbank, een historische
stadskern, groen, natuur en toerisme.
Uit die ijkpunten komen drie met Maastricht vergelijkbare
steden naar boven: Leiden, Nijmegen en Groningen.
Daaraan zijn Heerlen en Sittard-Geleen toegevoegd vanwege
de regionale context. In totaal worden in de monitor zes
middelgrote Nederlandse steden met elkaar vergeleken.
Hasselt, Aken, Genk en Luik, andere relevante steden in
de Euregio, worden vooralsnog niet meegenomen, vanwege grote verschillen in definities en onbeschikbaarheid
van gegevens.

Waar let de monitor op?
De monitor kijkt bij de geselecteerde steden naar vier
bepalende aspecten: gezonde samenleving, gezonde
leefomgeving, slimme economie en slimme overheid.
Die aspecten zullen de toekomstwaarde en de concurrentiekracht van een stad in grote mate bepalen, vooropgesteld
dat de basisvoorzieningen in orde zijn. Zoals een breed
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aanbod van woningen, werk, scholen, cultuur, groen en
natuur, winkels en evenementen.

-

Deze eerste monitor laat zien dat de Zuid-Limburgse steden
op onderdelen goed scoren: Maastricht op gezonde leefomgeving, Heerlen op digitale dienstverlening, Sittard-Geleen
op de campusontwikkeling van Chemelot. Maar algemeen
gesproken is er genoeg werk aan de Limburgse winkel.

-

De Stadsmonitor Maastricht kan aanknopingspunten bieden
voor acties ter verbetering in de komende jaren. Het streven
van de samensteller is de vergelijking voortaan jaarlijks te
publiceren. Dat geeft meer houvast in termen van reëel te
stellen ambities.
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Atlas Leefomgeving (en de Atlas Natuurlijk Kapitaal
en de Nationale Energieatlas): data over de leefomgeving voor regio, gemeente, wijken en buurten
Atlas voor (50 grootste) gemeenten
Algemeen toegankelijke bronnen als Wikipedia,
LISA, ABF Research, Gemeentelijke duurzaamheidsindex, Stichting Duurzame
samenleving, BZK/WB Leefbaarometer, IenM/DVS
Basisbestand geRegistreerde Ongevallen Nederland
(BRON) en Waar staat je gemeente.

Hoe wordt een stad slimmer en duurzamer?
Een Smart City is een plaats waar intelligente technologie
ons leven veiliger, schoner, gezonder, innovatiever en
leuker kan maken. Dan gaat het om samensmelting van
stedelijke componenten zoals gebouwen, de fysieke en
technische infrastructuur en de sociale, culturele en
economische netwerken, mét nieuwe informatie- en communicatietechnieken. En hoe burgers, bedrijven, instellingen
en overheid daarop inspelen.
Naast het ‘gemak dient de mens’ zijn er ook schaduwzijden:
het ongemak van privacy die ingeleverd wordt ten bate
van veiligheid, het voortdurend in beeld zijn via sociale
media en de ongelimiteerde verzameling van big data.

Ten opzichte van de hoog scorende stad Leiden, waar
Maastricht in de vergelijking het meest op lijkt, en de laag
scorende stad Heerlen, als regionale concurrent, is het
beeld als volgt:

Slimme en duurzame steden kunnen een vitale rol spelen bij
het aanpakken van de grootste problemen van deze eeuw.
De lokale democratie levert de beste hoop voor de toekomst,
zegt Benjamin Barber in zijn boek If mayors rule the world.
Barber ziet unieke kwaliteiten in (mega-)steden over de hele
wereld: pragmatisme, burgervertrouwen, participatie,
onverschilligheid ten opzichte van de grenzen en soevereiniteit, en een democratische voorliefde voor netwerken,
creativiteit, innovatie en samenwerking.

Waar komen de gegevens vandaan?
De Stadsmonitor maakt voorlopig alleen gebruik van
landelijke data waarmee de gekozen steden goed kunnen
worden vergeleken. Die gegevens komen uit:
- CBS Statline: gemeentelijke data over diverse thema’s,
met regio, wijken en buurten

Een uitgebreide samenvatting van de monitor en de
uitwerking en onderbouwing ervan zijn te vinden op de
website van Jaarboek Maastricht www.jaarboekmaastricht.nl
en de site van de samensteller: www.stichtingdumoment.nl
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There’s work to be done
in Maastricht
Compared with similar Dutch university cities,
Maastricht has work to do when it comes to health
and smartness. In some respects, Maastricht is still
way behind Leiden and Groningen. The performance
level is closer to Nijmegen.

Stadsmonitor:
 The
condition of the city

That’s the conclusion of the first Maastricht City Monitor,
presented in this edition of Jaarboek Maastricht.

The main findings:
-

-

Maastricht is performing relatively well on healthy
living environment, with indicators such as water
quality, waste separation and renewable energy.
Maastricht’s score is modest on healthy society.
This includes aspects such as poverty, social security,
crime, unemployment and citizens participation.
Maastricht achieves a mostly positive score regarding
smart economics: innovation and commercialising
scientific research. The development of the Brightlands
Maastricht Health Campus and the growing presence
of creative enterprises are mostly responsible for this.
Maastricht is performing reasonably well on local
government, particularly use of social media. The
score is modest when it comes to public service to
citizens and businesses.

“In other words, there is plenty of work to be done”, says
René van den Bergh, who compiled the first edition of the
Maastricht City Monitor.
Van den Bergh is an expert in spatial planning and urban
development in Limburg.
His advice: increase efforts for a healthy society, particularly
with respect to fighting poverty, social security and crime.
More measures are also required for a healthy living
environment with regard to nature and energy efficiency.
Municipal digital service provision to citizens and businesses
must be improved.

Van den Bergh: “A great deal is already being done, but
Maastricht still needs to step up a gear”.

Why this City Monitor?
Many cities throughout the world are currently promoting
themselves as Smart & Sustainable Cities. That is a logical
ambition: it is favourable economically and attracts people.
Who does not want to live and work in a smart and
sustainable city?
In the Netherlands there are several cities that are performing
well on international lists of Smart Cities: Amsterdam,
Eindhoven and Rotterdam. But what is the situation
regarding medium-sized cities? You do not see them on
international lists, even though they are mostly engaged
in becoming smarter and more sustainable.
There are already some ten cities in the Netherlands that
periodically present a city monitor. However, they do not
compare themselves to other, similar cities. The Maastricht
City Monitor project does.
The project aims to compare Maastricht with cities that
have comparable ‘DNA’, involving characteristics such as
the presence of a university, a university medical centre,
conferences, a district court, an historic city centre, green
space, nature and tourism.
Those reference points yield three cities that are comparable
with Maastricht: Leiden, Nijmegen and Groningen.
Heerlen and Sittard-Geleen have been added because of
the regional context. In total, the monitor compares six
medium-sized Dutch cities.
Hasselt, Aachen, Genk and Liège, other relevant cities in
the Euregion, are not included for now due to major
differences in definitions and the unavailability of data.

What does the City Monitor take into account?
The monitor targets four decisive aspects: healthy society,
healthy living environment, smart economics and smart
local government. Those aspects will largely determine
the future value and the competitiveness of a city, assuming
that the basic facilities are in order. These include a broad
supply of homes, work, schools, culture, green space and
nature, shops and events.
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This first monitor shows that the South Limburg cities score
well in certain areas: Maastricht in healthy living environment, Heerlen in digital service provision, Sittard- Geleen in
the campus development of Chemelot. But generally speaking, there is still plenty that needs to be done in Limburg.
The Maastricht City Monitor can offer reference points for
improvements in the next few years. The compiler’s aim is
to publish the comparison annually from now on, as this
provides a firm basis in terms of realistic ambitions.

-
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Atlas for (the 50 largest) Municipalities
public sources such as Wikipedia, LISA, ABF Research,
Municipal Sustainability Index, Sustainable Society
Foundation, BZK/WB Living Barometer, IenM/
DVS Basic Database for Registered Accidents in the
Netherlands (BRON) and the ‘Waar staat je gemeente’
website.

This is what the score card of the six cities looks like:

How does a city become smarter and more sustainable?
A Smart City is a place where intelligent technology can make
our lives safer, cleaner, healthier, more innovative and more
pleasant. That involves a fusion of urban components such
as buildings, physical and technical infrastructure and
social, cultural and economic networks, together with
new information and communication technologies - and
how citizens, businesses, institutions and local government
respond to them.
Besides the convenience that this can bring, there are also
drawbacks to be considered: privacy sacrificed for the sake of
security, persistent visibility via social media and unrestricted
collection of big data.
Smarter and more sustainable cities can play a vital role in
tackling the most serious problems of this century. Local
democracy provides the best hope for the future, says
Benjamin Barber in his book If mayors ruled the world.

With respect to the high-scoring city Leiden, which
resembles Maastricht the most in the comparison, and
the low-scoring city Heerlen, as regional competitor, the
picture is as follows:

Barber sees unique qualities in cities and mega-cities the
world over: pragmatism, citizen confidence, participation,
indifference with regard to borders and sovereignty, and a
democratic preference for networks, creativity, innovation
and cooperation.

Where does the monitor find its facts?
For the time being, the City Monitor is using only Dutch
national data with which the cities in question can be
properly compared. Those data come from:
- CBS Statline: municipal data relating to various
themes, the region, districts and neighbourhoods
- Living Environment Atlas (and the Atlas of Natural
Capital and the National Energy Atlas): data relating
to the living environment for the region, municipality,
districts and neighbourhoods

An extensive summary (in Dutch) of the Maastricht City
Monitor plus the full version, with a wealth of details, can
be found on www.jaarboekmaastricht.nl and on the website
of the compiler: www.stichtingdumoment.nl

Apartments tell a story
Maastricht is a city rich in history -and in historical
buildings. Several of them are now being converted into
attractive apartments. The new student hotel, part of
the Sphinx industrial heritage site, is a fine -and
large- example, and more plans have been announced.
Take the Klevarie building in the inner city, an old
nursing home. It will be torn down after the summer, to
be replaced by some two hundred apartments that are
adapted for senior citizens. And close to the Maas the
building that served as office for the Chamber of Commerce
is being converted into rental apartments, with a large
restaurant on the ground floor. On the Wijck side of the
river the former Maussen department store, build in 1932
in a distinctive modernist style, is being revamped into
upmarket city-apartments.
Talking about history: did you know that Maastricht is
home to one of the oldest bar keepers in the Netherlands?
Tiny Bolk runs Café D’n Dolhaart, a charming, simple
bar along the Mergelweg that leads out of town towards
the village of Kanne in Belgium. Miss Bolk has just turned
ninety, and she is not about to call it a day yet.

 Augustus 2016

AUGUSTUS 2016
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Fans voor het huis van Tom Dumoulin in Kanne / Hero’s welcome for Tom Dumoulin in Kanne

TOM DUMOULIN WINT ZILVER IN RIO

Niet het zo gewenste goud, maar een zilveren medaille
hangt om de nek van Tom Dumoulin na de tijdrit van de
Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Na een zware val in
de Tour de France waarbij Dumoulin zijn pols brak was
het kantje boord of hij überhaupt wel zou kunnen meedoen
aan de Spelen. De Maastrichter wielerster stak zijn
teleurstelling over het zilver niet onder stoelen of banken,
want hij was naar Rio gekomen om goud te winnen.
HEUTS ONTWIKKELT KOOPHANDELPAND AAN HET BAT

Goed nieuws op vastgoedgebied: het gebouw op de
westelijke Maasoever waar vroeger de Kamer van Koophandel zat is aangekocht door Lars Heuts, directeur van
Heuts Automaterialen. Het complex, dat lang leegstond,
wordt verbouwd: er komen huurappartementen op de
bovenste verdiepingen, terwijl de benedenverdieping
een horecabestemming krijgt. Hier gaat Roel Rutten,
uitbater van café Jour de Fête aan de Markt, een groot
restaurant exploiteren -met een buitenterras dat uitzicht
op de Maas belooft.

APPARTEMENTEN IN VOORMALIG WARENHUIS MAUSSEN
Ook in Warenhuis Maussen komt nieuw leven. Maussen
was niet alleen in stadsdeel Wijck, maar in heel Maastricht
en ver daarbuiten de afgelopen eeuw een begrip. Het
karakteristieke pand met zijn ronde hoek, in 1932 in de stijl
van de Nieuwe Zakelijkheid vormgegeven door architect
Jos Joosten, ligt centraal aan de Wijcker Brugstraat op de
wandelroute van vrijwel alle treinreizigers die Maastricht
bezoeken. Na jaren van leegstand en tijdelijk gebruik
verbouwt projectontwikkelaar Ruijters het rijksmonument
nu tot vijftien luxe stadsappartementen.
WERMING-UP MVV MET HATTRICK CROUX

Met maar liefst vier treffers, inclusief een rappe hattrick
in de eerste helft tussen minuut 34 en minuut 37, is
Jordy Croux de grote man van MVV tijdens de laatste
oefenwedstrijd voor het begin van de competitie. De
Maastrichtse formatie schuift op de Werming-up 2016 in
stadion De Geusselt het Amerikaanse Las Vegas United
FC met 5-0 aan de kant.
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Vrouwen van de Ridderronde / Maastricht’s own women cycling race

Griend: nieuw skateboardpark / Skateboard contest@Griend

MATHEW HAYMAN WINT RIDDERRONDE

START SLOOP KLEVARIE

De 32e editie van de Ridderronde wordt vanwege de regen
verreden op een spekglad parcours. Terwijl de wielrenners
over de wegen glibberen, zoeken de toeschouwers hun
heil onder afkappingen en terrasparasols. Het gezelligste
profcriterium van Nederland wordt gewonnen door Mathew
Hayman, met een tweede plaats voor Laurens ten Dam.

Na de zomervakantie is de sloop begonnen van verpleeghuis Klevarie, dat ooit met ruim vierhonderd bedden
het grootste zorgcomplex van Nederland was. Op het
vrijgekomen terrein verrijzen een kleine tweehonderd
leeftijdbestendige woningen en een multifunctionele
ruimte.

HELMOND IS ANDERE KOEK DAN LAS VEGAS

ECHT LIMBURGS WATER OP PREUVENEMINT

MVV’s eerste competitiewedstrijd, uit in Helmond, lijkt
in de laatste minuut van de reguliere speeltijd helemaal
mis te gaan, maar in de extra tijd is er toch nog een
beetje gerechtigheid. Net als het voorgaande jaar kijken
de Maastrichtenaren in de openingswedstrijd van het
seizoen al vroeg tegen een achterstand aan. Steven Edwards
schiet na tien minuten de bal in de touwen vanaf de
penaltystip. 1-0 wordt ook de ruststand, hoewel MVV
in de eerste helft het betere van het spel heeft. Na de rust
komt de ploeg van Ron Elsen goed uit de startblokken. Nick
Kuipers knikt na een hoekschop voor MVV de gelijkmaker
binnen. Het is een bijzonder moment voor de centrale
verdediger, die zijn eerste officiële wedstrijd speelt na
ruim een jaar vol knieklachten. Na de gelijkmaker wordt
MVV echter steeds slordiger. Het lijkt lang gelijk te blijven,
totdat Thomassen in de laatste minuut alsnog de 2-1
binnenschiet voor de Brabanders. Het thuispubliek viert
de zege al wanneer ex-Helmond Sport-speler Emrullah
Güvenc diep in de blessuretijd MVV alsnog aan een
verdiend punt helpt.

Het Limburgse drinkwaterbedrijf WML is als maatschappelijk partner aanwezig op het Preuvenemint. Tijdens
het culinaire festival stellen ervaren mixologen twee
watercocktails samen, met Limburgs kraanwater als basis:
lekker, gezond en met 0% alcohol, een verstandige break
voor de vanouds dorstige Preuvenemint-bezoekers. De
opbrengst van de watercocktails gaat naar Stichting Water
for Life. De aanwezigheid van WML past goed bij het
thema van het Preuvenemint van 2016: ‘Samen genieten
voor het goede doel’.
GRATIS ONTBIJT VOOR TREINREIZIGERS

Treinreizigers worden verrast met een gratis ontbijt bij
het NS-station in Wijck. Het is een bedankje voor het begrip voor het ongemak dat komt kijken bij het inrichten
van de bouwplaats vlak voor het station waar de grote
ondergrondse fietsenstalling bij Maastricht Centraal
wordt gebouwd.

AUGUSTUS 2016

Huwelijksaanzoek tijdens Ironman / Romancing the Ironman

De vrijwilligers van Ironman 2016 / Volunteers make Ironman happen
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Beppie Kraft wordt virtueel / Local vocal hero Beppie Kraft goes 3D

BEELDJE ROEJE PIERRE IN DE MAAK

De roemruchte stadsfiguur Roeje Pierre (Pieter Geijsen)
krijgt op initiatief van Paul Berben en Ludie Haenen zijn
eigen mini-standbeeldje. In zijn collectie heeft Berben al
bijna vijfhonderd Maastrichtse beeldjes, maar er is altijd
ruimte voor meer. Vandaar het idee om er zelf een te laten
vervaardigen van Roeje Pierre.
MAASTRICHTSE WETENSCHAPPERS HELPEN
ETHIOPIE

Het Europese centrum voor ontwikkelingsbeleid ECDPM,
gehuisvest in een fraai historisch pand aan het Onze Lieve
Vrouweplein, is met zijn vele samenwerkingsverbanden over
de grenzen misschien wel Maastrichts meest internationale
kennisinstelling. Een opvallende nieuwe loot aan de stam
is de samenwerking van het instituut van directeur Geert
Laporte met het Institute for Peace and Security Studies
in Addis Abeba. Als resultaat daarvan is bijvoorbeeld de
Maastrichtse Afrika-expert Sophie Desmidt naar Ethiopie
gestuurd. Ook de Maastricht School of Management heeft
banden aangeknoopt met Ethiopie.

NIEUWE VERKEERSBRUG OVER JULIANAKANAAL
IN LIMMEL

Het inhangen van de 360 ton wegende en 80 meter lange
verkeersbrug over het Julianakanaal in Limmel trekt
honderden bezoekers. Vanaf een speciaal hiervoor
gebouwde tribune hebben ze goed zicht op deze zeer
specialistische klus.

AUGUSTUS 2016

Inkom 2016 / Maastricht welcomes 2735 new students

Relaxen aan de Maas / Students enjoy river beach
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Dag van het trekpaard / Cowboys in town

-NOG IETS ANDERS?
MVV HUURT WEER SPELER VAN
ARSENAL

Aanvallende middenvelder Kelechi
Nwakali wordt door MVV aan de
selectie toegevoegd. Nwakali is na
Stefan O’Connor de tweede speler uit
de belofteteams van Arsenal die op
huurbasis naar Maastricht verhuist.
Het contract loopt tot het einde van
het seizoen.
RED DOTS VOOR ZUIDERLICHT

Het Maastrichtse designbureau
Zuiderlicht valt maar liefst driemaal
in de prijzen bij de Red Dot Design
Awards. De Red Dot is een internationale prijs voor ontwerp die jaarlijks
wordt uitgereikt door het Design
Zentrum Nordrhein-Westfalen in
Essen.

Preuvenemint 2016 / Charming Maastricht

TINY BOLK OUDSTE KASTELEIN
VAN NEDERLAND

KUNSTMANIFESTATIE TREKT
VEEL VOLK

In Café Den Dolhaart aan de Mergelweg is het groot feest, want uitbaatster
Tiny Bolk wordt negentig jaar. Tiny
is de oudste kastelein van Maastricht
en van Nederland. Aan stoppen denkt
ze voorlopig nog niet.

De jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie op het Onze Lieve Vrouweplein
in Maastricht is ook in de zomer van
2016 weer een groot succes. Diverse
kunstdisciplines worden in aantrekkelijke marktkramen getoond. Deze
opzet zorgt voor een direct contact
tussen kunstenaar en koper, waardoor
de negotie een extra persoonlijk tintje
krijgt.

MECC GAAT TIEN JAAR QUILTEN

Een contract voor tien jaar, dat is het
positieve resultaat van de succesvolle
samenwerking tussen Textile Festivals,
de organisator van de Open Europese
Quilt Kampioenschappen, en het
Maastrichtse congres- en tentoonstellingscentrum MECC. Het bij liefhebbers
hoog aangeschreven quilt- en textielevenement vond in 2015 voor het
eerst plaats in het MECC, na achttien
edities elders.

AUGUSTUS 2016

Yad Vashem voor familie Koolen / Israeli award for rescue in WW II

Apostelhoeve: Maria Tenhemelopneming / Religious procession
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Cinematic industrial heritage
It has been lauded as one of the most attractive cinemas
in Europe: Lumiere Cinema opens its doors in the former
power plant of the Sphinx ceramics factory. Picture that:
art house movies combined with an impressive bar and
restaurant in a raw sample of Maastricht’s industrial
heritage.
The Groene Loper, the green corridor to be established on
top of the new Koning Willem Alexander tunnel, will
feature a mountain bike park. The Green 043 Bikepark
is near the Noormannensingel, and it is run by local
mountain bike association Trailz043. They rent out bikes
and provide training. The park also features other urban
sports like skateboarding and free running.
Sjeng Tans, the man who pushed for the founding of
Maastricht University, has finally got a proper memorial.
You can find it at the gate of the School of Business
and Economics in Tongersestraat. In 2016 it was forty
years ago that Tans, a progressive politician who was a
member of parliament for the PvdA, the Dutch labour
party, realised his dream: fortifying his town with an
university. It enabling the old industrial town that was
Maastricht to open a new chapter in its history.

 September 2016

Guess what: your best cup of coffee in Maastricht can be had
in an ice cream shop. Stella Gelato in the Stationsstraat
had been named the favourite coffee joint in town by a trade
magazine jury. Every cup of coffee Stella serves comes
with a small cone of ice cream, a glass of water and cream.

SEPTEMBER 2016
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Parcours: kunst gaat de straat op / Open air art at Parcours

OPENING LUMIERE VOOR PUBLIEK
Lumière Cinema, misschien wel het mooiste filmhuis
van Nederland, opent in de oude energiecentrale van de
Sphinx aan het Bassin de deuren voor het publiek. Film
kijken in een verbouwd Rijksmonument, met een prachtige bar annex restaurant erbij.
PARCOURS BIEDT CULTURELE GROENE LOPER

Het centrum van de stad is tijdens Het Parcours het decor
voor de ‘terug van weggeweest’ culturele loper. Dit jaar geen
rode maar een groene, met een knipoog naar de echte Groene
Loper die bovenop de nieuwe A2 tunnel wordt gerealiseerd.
Daar waar sommigen achteloos flaneren is de loper voor
anderen een spannend moment, alsof ze filmsterren zijn die
zo van het witte doek werden geplukt. Het Parcours geeft als
opening van het culturele seizoen een voorproefje van wat
theaters, toneel- en muziekgezelschappen, musea, dans- en
sportscholen en diverse culturele instellingen met hun jonge
talent in petto hebben. De rijkste cultuurdag van het jaar
krijgt een knallende afsluiter in de vorm van een hernieuwde
presentatie van het vermaarde Maastrichts Salon Orkest.

IJSSALON SCOORT MET KOFFIE

Op de lijst van honderd beste koffiegelegenheden in
Nederland van vakblad Misset Horeca staan er vier uit
Maastricht. Het beste komt Stella Gelato aan de Stationsstraat uit de bus, op plaats 22. Een fijne ijssalon waar de
koffie verzorgd wordt gepresenteerd, aldus de jury: met
mini-ijshoorntje, slagroom en glaasje water. Op de 54ste
plaats staat In den Ouden Vogelstruys, op 81 Coffeelovers
op Plein 1992 en op 90 In de Karkol.
KUNSTENAARS NEMEN BOUWHEK ONDER HANDEN

Dave de Leeuw, Lydia Wingbermuhle, Karel Dicker en
kunstcollectief Maastricht Streetart gaan de bouwomheining van de ondergrondse fietsenstalling bij het
station verder verfraaien. Eerder bracht Collin van der
Sluijs, in 2015 maker van de beste muurschildering van
Nederland, al een kunstwerk van 15 meter lengte aan op
de omheining. Delen van de omheining worden verder
opgefleurd met verschillende soorten planten.
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SEPTEMBER 2016

Rieu verrukt Maastrichts mooiste plein / Andre Rieu delights the OLV Plein

Eerste Kannen&Kruiken in stadspark / New beer&wine festival in the park

RIEU MET MAX OP OLV-PLEIN

KANNEN & KRUIKEN IN HET STADSPARK

Een nieuw thuisconcert van André Rieu komt sneller dan
verwacht. Na het Vrijthof komt eind september dankzij
Omroep Max het mooiste plein van de stad aan de beurt.
Rieu geeft met 55 muzikanten van zijn Strauss-orkest een
kort concert op het sfeervolle Onze Lieve Vrouweplein,
speciaal voor de kijkers van Tijd voor Max.

Het Stadspark met zijn prachtige bomen is het decor voor
de allereerste editie van Kannen & Kruiken, een festival
met speciale bieren en wijnen. Omdat borrelen hand in
hand gaat met snacken, serveren mobiele keukens verse
en ambachtelijke lekkernijen. Verder zijn er optredens
van bands en DJ’s en vertellen raconteurs sterke verhalen.

‘HIER IS HEER’: UNIEKE WIJK PRESENTEERT ZICH

MOUNTAINBIKEPARK OP BOUWTERREIN A2

Op zondag 18 september laat ‘Hier is Heer’ het vroegere
Presenteerfeest in een nieuw jasje herleven, met een
gezamenlijk ontbijt en een heuse High Tea. Klanten kunnen
ook een kijkje achter de schermen nemen bij diverse
bedrijven in Heer, de unieke wijk in Oost-Maastricht die
nog steeds als een dorp aanvoelt. Hier is Heer is de opvolger
van de traditionele braderie, die twee jaar eerder voor het
laatst werd georganiseerd.

Op het A2-bouwterrein langs de Noormannensingel is de
eerste aanleg van Green 043 Bikepark gestart. Het is een
initiatief van de Maastrichtse mountainbikevereniging
Trailz043, die zocht naar een centrale locatie in de stad
waar bmx-ers en mountainbikers hun vaardigheden
kunnen oefenen en jongeren uitgedaagd worden om deze
sporten te gaan beoefenen. Green 043 Bikepark beheert
het terrein, verhuurt bmx-fietsen en geeft er trainingen.
Daarnaast biedt het bikepark ruimte voor andere ‘urban’
sporten zoals skateboarden, freerunning, calisthenics en
bootcamping.

DE KLUIZENAAR WORDT CULTUURMAKELAAR

Maastricht krijgt voor twee jaar een cultuurmakelaar. Die
heeft als taak vernieuwende culturele projecten te stimuleren,
door verbindingen tot stand te brengen tussen diverse
disciplines en spelers. De opdracht is gegund aan Wilma de
Kluizenaar. Zij zal zelfstandig werken als bruggenbouwer in
het culturele veld en in het spanningsveld tussen cultuur
en gemeente. De functie van cultuurmakelaar is onderdeel
van de ‘Innovatieagenda Cultuur’, die de gemeenteraad in
maart 2016 heeft vastgesteld. Er is een half miljoen euro
beschikbaar voor de innovatie.

SEPTEMBER 2016

Nieuwe dirigent in Maastricht / Dmitri Liss takes over at orchestra

Herdenking bevrijding van Maastricht / Remembering the liberation of Maastricht
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SEPTEMBER 2016

Actie tegen zwerfvuil / Cleaner streets: PickitUp

#PICKITUP MAASTRICHT JAAGT OP ZWERFAFVAL

Het opruimen van zwerfafval, of beter nog, het voorkomen
van zwerfafval in de stad, is het doel van de campagne
# PickitUp. Jaarlijks belanden er grote hoeveelheden afval
op straat, in de parken en het water. Smerig, storend en
slecht voor het milieu, terwijl het een kleine moeite is de
rotzooi in een prullenbak te gooien. Met de campagne wil
de stad hieraan een impuls geven onder het motto: Laten
we met z’n allen Maastricht schoon houden!
DRESS FOR SUCCESS OPENT IN WITTEVROUWENVELD

Met het feestelijk aankleden van een (mannelijke) etalagepop
opent wethouder Jim Janssen het nieuwe onderkomen van
Dress for Success aan de Voltastraat 38. Dress for Success is
een vrijwilligersorganisatie die werkzoekenden aan kleding
helpt die past bij de functie waarop ze solliciteren. De
kleren zijn donaties van bedrijven en particulieren, en
kleding en bijbehorend advies worden gratis verstrekt.

MAASTRICHTENAREN EXPERIMENTEREN MET
SAMENWONEN

Het voormalige Misericordeklooster bij de Capucijnenstraat
krijgt een creatieve invulling. Naast twintig appartementen
voor hulpbehoevende ouderen van Elis Thuiszorg komen
er ook 37 appartementen voor jongeren van Zorgbureau
Talent die begeleid gaan wonen. Elders in de binnenstad,
op twee kavels in het Sphinxkwartier, laat de gemeente
woongroepen van binnenstadbewoners experimenteren
met het ontwikkelen van een eigen appartementencomplex.
Beide gebouwen, Les Mouleurs en SphinxTuin, komen
naast elkaar te liggen en gaan een stuk tuin delen.

SEPTEMBER 2016

Nieuwe Dress for Succes in Wittevrouwenveld / Ambitious new shop opened

Stevige zit op tweede editie Docfest / Solid seats at Documentary Festival
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SEPTEMBER 2016

Regiment Limburgse Jagers, commando-overdracht / New commander for Limburgse Jagers

Prof. Dr. Rianne Letschert begint als nieuwe rector /
New dean of Maastricht University

-NOG IETS ANDERS?

MONUMENT VOOR SJENG TANS

MERCEDES HEEFT TOREN VAN BABEL

Het monument van Sjeng Tans,
oprichter van de Universiteit Maastricht, wordt begin september onthuld
aan de Tongersestraat. Het is een
geschenk aan de stad Maastricht en
zijn burgers. In 2016 was het veertig
jaar geleden dat de sociaal-democraat
Tans zijn streven waarmaakte en de
oude industriestad Maastricht
verrijkte met een universiteit.

Het klantenservicecentrum van
Mercedes-Benz tegenover het gouvernement in Maastricht is in vijf jaar
tijd gegroeid van 650 naar duizend
medewerkers. Het personeel telt niet
minder dan 55 verschillende nationaliteiten. Het centrum helpt Mercedesrijders en -dealers wereldwijd; het
bedient dagelijks telefonisch meer
dan twaalfduizend klanten.

1e ZITTAFELVOETBAL KAMPIOENSCHAP

In de aula van school De Opstap aan
de Mariënwaard vindt het allereerste
officiële zittafelvoetbalkampioenschap
van Maastricht plaats. Kinderen van
7 jaar en ouder spelen -zittend- tafelvoetbal met ouderen vanaf 70.
LUC SOETE WORDT BEDANKT

Prof. dr. Luc Soete neemt afscheid als
rector magnificus van de Universiteit
Maastricht. Als waardering en dank
voor zijn inzet ontvangt hij van
burgemeester Penn-te Strake het
teken van verdienste van de stad.
Soete’s opvolger is prof. dr. Rianne
Letschert.

EERSTE AMBACHTELIJKE AVONDMARKT

In de Brandweer vindt de eerste editie
van de Schemermarkt plaats. Deze
wekelijkse avondmarkt is een gezamenlijk initiatief van Willem Hermans,
de uitbater van Café Zondag en
B*Kantine, en Robert de Koning van
Ruyters & de Koning Wijninkoop.
Op de markt staan aanbieders van
ambachtelijke, regionale producten.

SEPTEMBER 2016

Vrienden van de Heiligdomsvaart / Friends of Heiligdomsvaart

Maastricht krijgt routes voor scootmobiel / Routes for scoots in town
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A run for the tunnel
With the new Koning Willem Alexander tunnel nearing
completion, the citizens of Maastricht got a final change
to explore the underground structures. Thousands of
people take the opportunity to walk or cycle the length of
the four tunnel tubes, and witness the demise of the old
A2 highway that has dissected the city for so long.
There is an interesting trend in Dutch amateur sports:
although soccer is still the number one game, hockey
is becoming more popular as a runner up. Maastricht
hockey club MHC has now inaugurated its fourth field
at Sportpark Geusselt, to accommodate new players and
their teams.

 Oktober 2016

Surprise: there’s a new world champion in town. No, it’s
not cyclist Tom Dumoulin -he won the Giro d’Italia but
got only a silver medal as the second best time trial rider
in the world. Maastricht’s new world champion is called
Jennifer Romen, who may call herself the best hip hop
dancer in the world after winning a championship in Graz,
Austria. It wasn’t her first win: Jennifer has accumulated
no less than three hip hop world cups. You can find the
young dance star in the new Maastricht Urban School
of Dance Arts, where she give clinics and works with her
own group Oxygen.

OKTOBER 2016

39

Laatste loop door de nieuwe tunnel / A last run in the new tunnel

VIERDE HOCKEYVELD OP SPORTPARK GEUSSELT

NOG ÉÉN KEER MET ZIJN ALLEN DE A2-TUNNEL IN

De Maastrichtse hockeyclub MHC heeft een vierde speelveld
gekregen op Sportpark Geusselt. Wethouder Jim Janssen
van Sport en Recreatie verricht de feestelijke opening, die
wordt gelardeerd met een speciale training voor de jongste
hockeyjeugd door Bovelander Clinics. Het vierde veld was
nodig vanwege de groei van de club. Het park beschikt nu
over vier volwaardige speelvelden: twee ervan zijn zogeheten
watervelden, het nieuwe veld is een semi-waterveld en er
is een zandveld. Het nieuwe veld heeft zowel wedstrijdverlichting als een beregeningsinstallatie. Ter bescherming
van de naastgelegen parkeerplaats van het Geusseltbad
is een grondwal aangelegd met daarop ballenvangers. De
resterende ruimte is ingevuld met een trapveld van echt gras.

De bouwers van de A2-tunnel zetten voor de laatste keer
de hekken open voor het grote publiek, voordat de tunnel in
gebruik wordt genomen. Ruim 25duizend gasten komen
een kijkje nemen op het bouwterrein rond het Europaplein.
Dit keer kunnen bezoekers wandelen en fietsen door de
Prins Willem-Alexandertunnel, dankzij de samenwerking
met Maastricht Bereikbaar en de Fietsersbond Maastricht.
De belangstelling van fietsers is groot: duizenden tweewielers
nemen de route van vijf kilometer door de onderste, doorgaande tunnelbuizen. Voor de lopers organiseren Atletiek
Maastricht en Maastricht Running Tours een ‘A2-Tunnelrun
for Charity’. De sponsorloop brengt 21.800 euro op voor
Unicef Nederland en het Toon Hermans Huis in Maastricht.
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OKTOBER 2016

Zuidelijke zakenvrouwen van het jaar / Contestants for Business Woman 2016

Tekenen op het Vrijthof / The Big Draw of Maastricht

KARIN VAN DER VEN ZAKENVROUW VAN HET JAAR

SURINGAR VIERT EEUWFEEST

Karin van der Ven, eigenaar van Jules Maastricht, een
bedrijf dat onder het motto ‘Everything a student needs’
diensten -van huisvesting tot fiets- aanbiedt aan het
studerende deel van de Maastrichtse bevolking, is
uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar 2016 in Zuid- en
Midden-Limburg. De verkiezing wordt eens in de twee jaar
georganiseerd door WijLimburg in samenwerking met
Baat accountants en Mercedesdealer Smeets Autogroep.
Naast de winnares werden nog vier ondernemende vrouwen
uit Maastricht genomineerd: Constance Coengracht
(MAC, Social Sports Club), Bianca Houben (Houben Vastgoed), Sita Tadema (Design Hotel en Brasserie Flo) en
Brigitte Vandewall (Demarrage Fietskoeriers).

Suringar, de vereniging voor protestants-christelijk onderwijs in Maastricht, viert in 2016 het 100-jarig bestaan. Op
1 oktober wordt op een feestelijke reunie een mooi verzorgd
herdenkingsboek gepresenteerd aan wethouder Gerdo
van Grootheest. De markante nieuwbouw van de eerste
Suringarschool aan de Franciscus Romanusweg werd in
1923 in gebruik genomen, met ruim honderd leerlingen.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt een piek bereikt
met ongeveer vijfhonderd leerlingen. Er kwam een eigen
schoolbus om kinderen van protestantse gezinnen uit de
regio op te halen. Nu heeft de vereniging nog twee basisscholen, de Emile Weslyschool in het westen van de stad
en de Suringarschool in Heer, met samen crica 150 leerlingen.
”Wat komen gaat is dat het protestants-christelijk onderwijs
in Maastricht zich zal ontwikkelen van een zuil tot een
sterk merk”, belooft bestuursvoorzitter Klaas Koelewijn.
De protestantse onderwijsvereniging is vernoemd naar
Joachim Suringar, een van oorsprong Duitse predikant
die in 1841 in Maastricht werd benoemd. Daar werd hij als
secretaris van het provincial kerkbestuur de spin in het web
van de protestantse minderheid in Limburg. Zijn verhouding met het gemeentebestuur van Maastricht, dat toen
nog voor een belangrijk deel bestond uit protestanten,
was uitstekend. Regelmatig werden subsidies verstrekt
voor de restauratie van de toren van de Sint Janskerk en
verbouwingen van de kerk, zo memoreert het jubileumboek.

SWINGEN EN GENIETEN TIJDENS JEKERJAZZ

Een evenement dat niet meer weg te denken is uit de
Maastrichtse agenda van het najaar is JekerJazz. Van jazz
tot blues, soul, funk, gypsy jazz, swing, boogie, rockabilly,
latin en singer-songwriters: al meer dan 25 jaar bieden
diverse cafés en restaurants een podium aan artiesten en
bands. Het programma omvat meer dan honderd optredens
verdeeld over veertig podia in het Jekerkwartier, andere
delen van het centrum en Wyck, waardoor de vele liefhebbers
het gehele weekend door -gratis- kunnen genieten.

OKTOBER 2016

Mooi najaarsweer / Indian summer in Maastricht

Jongeren testen nieuwe Maria app / App introduced for religious walking tour
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OKTOBER 2016

Volleks Tejater: Esof d’n duvel... / Local comedy at Vrijthof Theatre

200e VOORSTELLING MESTREECHS VOLLEKS TEJATER

HARMONIE ST.WALBURGA HAALT HOOGSTE SCORE OOIT

In oktober gaat het doek op voor de nieuwe productie van
’t Mestreechs Volleks Tejater: Esof d’n duvel demèt späölt,
een klucht die het publiek meeneemt naar het Maastricht
van eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Het toneelstuk
verhaalt over een makelaar op leeftijd, groot fan van ‘us
MVV’ke’, die een deal sluit met de duivel. In ruil voor zijn
ziel verandert de oude man in een jonge atleet die de
sterspeler van de Maastrichtse trots wordt. Naarmate het
succes groeit, begint hij zijn oude leven meer en meer te
missen. De duivel is hels en moet een list verzinnen om
alsnog te kunnen winnen. In deze komische musical zijn
hoofdrollen weggelegd voor bekende ‘kemediespeulers’ als
Eric Jaspers, Ghislaine Hollman, Philippe Dumoulin, Jan
Janssen, Annemarie Kaanen, Marie-Ange Castermans &
Dorrie Satijn. Er staan maar liefst veertien voorstellingen
gepland in het Theater aan het Vrijthof.

Op het Bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in Roermond haalt Harmonie St. Walburga
uit Amby de hoogste score ooit: 97 punten met lof van de
jury en promotie naar de 3e divisie. Hiermee revancheert
de harmonie zich voor het niet meedoen aan bondsconcoursen in het afgelopen decennium, wat leidde tot
een degradatie van de 2e naar de 4e divisie. Harmonie
St. Walburga, opgericht in 1898, is een springlevende
vereniging met een sterke jeugdsectie, die voor een
belangrijk deel heeft bijgedragen aan het nu bereikte
resultaat. Voor Jhon Willems is het winnende optreden in
Roermond zijn debuut als dirigent op een Bondsconcours.

OKTOBER 2016

Nieuwe groentesoep op de Markt / Soup stall recycles vegetable waste

Harmonie Walburga viert feest / Harminious celebration in Amby

43

44

OKTOBER 2016

Kinderboekenweek in Centre Céramique / Celebrating author Fiep Westendorp

Oogcontact op het Vrijthof / The World’s Biggest
Eye Contact Experiment 2016

-NOG IETS ANDERS?

HEROPENING CRUYFF COURT
WIJCKERPOORT

MAASTRICHT MAAKT WEER
OOGCONTACT

Het Cruyff Court in Maastricht was
na tien jaar intensief gebruik aan een
opknapbeurt toe. De toplaag van het
trapveldje werd vernieuwd, terwijl
de hekwerken werden aangepast om
geluidshinder te beperken. Wethouder
Jim Janssen opent het gerenoveerde
CC middels een forse aftrap, met
kinderen van basisschool De Letterdoes en buurtbewoners als publiek.

Maastricht is één van de steden in
de wereld waar in oktober weer ‘The
Worlds Biggest Eye Contact Experiment’ wordt georganiseerd. Op het
Vrijthof is een groepje vooral jonge
vrijwilligers actief: opzet is met een
onbekende 1 minuut oogcontact te
hebben en zo het gevoel van menselijke
verbinding te stimuleren.

MARATHON VIA BELGICA VAN DE
BAAN

De voor zaterdag 22 oktober geplande
tweede editie van de Via Belgica
Marathon gaat niet door. Organisator
Mike Broers laat weten dat er niet genoeg inschrijvingen waren. De eerste
marathon langs de oude Romeinse
leger- en handelsweg Via Belgica liep
in 2015 averij op toen bleek dat de
deelnemers ongeveer twee kilometer
meer hadden gelopen dan de gebruikelijke marathonafstand van 42
kilometer en 195 meter. De route, die
liep via het Duitse Ubach-Palenberg,
Landgraaf, Kerkrade, Heerlen,
Voerendaal, Valkenburg en Meerssen
naar Maastricht, bleek niet goed
opgemeten.

AFVALLOCATIE BELVÉDÈRE OPEN

Wethouder van Milieu Gerdo van
Grootheest opent samen met Bert
Krom, directeur Afvalzorg, de poorten
van de nieuwe recyclinglocatie
Belvédère Maastricht. Afvalzorg
ontwikkelt het terrein van ruim vier
hectare te behoeve van de hoogwaardige verwerking en recycling van
diverse afvalstromen.

JENNIFER WEER WERELDKAMPIOEN HIPHOP

De Maastrichtse Jennifer Romen wint
voor de derde maal in haar jonge
leven de wereldtitel Hiphop. In Graz,
Oostenrijk, haalt ze deze felbegeerde
titel opnieuw binnen. Onlangs opende
Jennifer in het centrum van Maastricht
de Urban School of Dance Arts.

OKTOBER 2016

Wethouder Janssen scoort? / New Cruyff Court for Old Hickory Square

Huiveren met Halloween in Pathé / Celebrating vintage horror movie Scream
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JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

 Nieuwe Maastrichtenaar

Kruidenier Ochtenddauw
Van Herat naar Maastricht: 6200 km

Waar vind je in Maastricht nog een fijne buurtwinkel?
Door de opmars van de supermarkt zijn er veel verdwenen, maar in Caberg zit er nog een. In het keurig
opgeknapte winkelcentrum, tussen de Primera en
de Kippenhof, tegenover de nieuwe grote Plus.
Het is de kruidenierszaak van Khalil Mousawi, een
Maastrichtenaar met Afghaanse wortels. Shabnam heet de
winkel, en je kunt er voor vele dagelijkse boodschappen
terecht, tot groente, fruit, brood en lamsvlees aan toe.
Shabnam betekent zoveel als ‘dauw op de bloemen in de
vroege ochtend’.
Kruidenier Ochtenddauw – dat klinkt toch mooier dan
Jumbo, AH, Lidl of Plus.
De buurt weet de winkel inmiddels goed te vinden. De een
komt voor een vers rond maisbrood, de ander doet boodschappen voor de hele week. Er zitten veel nieuwe
Maastrichtenaren bij, die bij kruidenier Ochtenddauw de
geuren en smaken vinden die je bij de gewone supermarkt
niet zo snel zult aantreffen.
Rode pepers uit Iran, gedroogde abrikozen uit Afghanistan, platte broden uit Roermond, halal lamsvlees
uit Hoensbroek.
Hoe komt een Afghaan in Caberg terecht?
Khalil glimlacht bij de vraag. Achter de toonbank, tussen
het helpen van de klanten door, wil hij er best over vertellen.
“Ik woon al bijna mijn halve leven in Maastricht. In het
najaar van 1999 heb ik samen met mijn vrouw Somaye het
ouderlijk huis verlaten in Herat. We waren heel jong:
zij was net zestien, ik twintig.”

Taliban
Waarom ze vertrokken? De Taliban hadden de stad waar
de Mousawi’s woonden ingenomen en hun religieuze
schrikbewind ingevoerd. Herat, gelegen in het westen
van Afghanistan, niet ver van de grens met Iran en
Turkmenistan, zou zes jaar zuchten onder het juk van
religieuze fanatici.

De geboorteplaats van Khalil en Somaye is niet zomaar
een stoffig stadje ergens in verre oorden. Herat is de derde
stad van Afghanistan, met bijna een half miljoen inwoners
en een roemruchte geschiedenis. Ooit was het een trotse
handelsstad op de zijderoute tussen Europa, India en China.
Alexander de Grote wierp er zijn veroveraarsoog op.
Khalil, telg uit een kleermakersfamilie, werd in 1999 door
de Taliban opgepakt en een week vastgehouden. Toen
besefte hij dat hij maar beter kon vluchten. Het werd een
lange tocht: eerst met de auto naar Turkmenistan, daarna
met de trein door Rusland, met de trein naar Oekraine,
weer met de auto naar Hongarije en Tsjechië -en vandaar
naar Duitsland.

Mensensmokkelaars
Bij elkaar waren ze ruim twee maanden onderweg. De
familie betaalden er ruim vijfduizend dollar per persoon
voor aan mensensmokkelaars. Uiteindelijk kwam de
Mousawi’s in november via een oom in Hamburg in Nederland terecht. Aan de grens bij Zevenaar vroegen ze asiel aan.
Het jonge vluchtelingenstel kreeg vervolgens een tijdje
opvang in een bungalowpark in Gulpen, daarna volgde
een huurwoning in Winterswijk. Na een jaar konden ze
weer verhuizen naar het zuiden van het land.
“In Maastricht hebben we vrienden, Afghaanse mensen
die we ontmoetten toen we in Gulpen zaten”, vertelt Khalil.
“Maastricht is een mooie stad. Winterswijk was saai, daar
kenden we niemand.”
Maastricht kent anno 2017 een echte Afghaanse gemeenschap. Khalil schat dat die uit zo’n honderd gezinnen

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

bestaat, met een eigen vereniging en een aantal actieve
ondernemers, die onder meer autobedrijven en horecazaken
hebben. Zelfs in Sint Pieter zit nu een Afghaanse zaak:
El Shara aan de Glaciusweg, voor pizza’s en kebab.
Khalil Mousawi is zelf van huis uit kleermaker. In Herat
werkte hij in de kledingzaak van zijn ouders, in Maastricht
probeerde hij het ook met reparaties en eigen ontwerpen.
Het sloeg niet aan. “Mensen kopen hier liever nieuwe
kleren in de grote winkels.”
Daarop begon hij samen met een compagnon de buurtwinkel
in Caberg. Ze zijn inmiddels een vaste waarde in de wijk:
de winkel viert in 2018 het derde lustrum.

Chirurg
Zijn vrouw Somaye volgde in Maastricht de opleiding
voor apothekersassistente. Ze werk nu pal tegenover de
kruidenierswinkel in de apotheek aan de zorgboulevard
van Caberg. De twee zoons van het gezin zijn geboren en
getogen Maastrichtenaren: Iman, de jongste, is vier, Amir
van vijftien zit op het vwo in Lanaken. En hij wil naar de
universiteit.
“Vorig jaar haalde hij een 9,6 voor Latijn”, meldt een trotse
vader. “Hij wil chirurg worden.” Amir spreekt niet alleen
Nederlands en wat Engels en Frans, maar ook Maastrichts.
“Hij verstaat alles.”
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voor een hypotheek, zegt de bank. Maar iemand met een
uitkering wel. Terwijl ik alles zelf verdien. Dat vind ik zo
belachelijk.”
De ouders in Afghanistan krijgen al jaren geen toestemming
om Nederland te bezoeken, tot Khalil’s teleurstelling. “Ik
zou ze graag een keer hier uitnodigen, voor een maand of
twee. Maar de Nederlandse ambassade geeft geen visum.
Als je vraagt waarom krijg je geen antwoord”.
Ze gaan zelf bijna elk jaar in Herat op bezoek. Vliegen met
Turkish Airlines -die hebben betaalbare tickets- vanaf
Düsseldorf, en dan via Istanboel naar Iran. Daar eerst
langs bij zijn broer, en dan met de auto de grens over.
Khalil’s broers en zussen zijn ook meest naar het buitenland
getrokken. Een broer woont in Iran, de anderen wonen in
Duitsland, alleen een van zijn vier zussen woont nog in Herat.
Zijn ouders hebben daar nog steeds hun kledingwinkel.

Robotics
Hoe is het anno 2017 in Herat? De stad is veiliger dan toen
Khalil en Somaye er in 1999 vertrokken. Maar veiligheid is
een relatief begrip in Afghanistan. De Taliban zijn weliswaar
al weer jaren uit Herat verdreven, maar bomaanslagen
zijn er nog steeds.

Maastricht is een nieuw thuis geworden voor het gezin.
“De mensen hier zijn vriendelijk.”
Niet dat er niets te verbeteren valt. Zoals meer ondernemers
in de stad heeft kruidenier Ochtenddauw het niet zo op
de dienst Handhaving van de gemeente. Neem hun regels
voor het uitstallen van waren op de stoep voor de winkel. Er
mogen maar twee kistjes met groenten en fruit buiten staan.

Zo waren er twee zelfmoordterroristen die afgelopen zomer
op een warme dinsdagavond dood en verderf zaaiden in een
moskee. Ze liepen tijdens het avondgebed het gebedshuis
binnen, schoten in het rond en bliezen zich daarna op.
Een van de slachtoffers was Mohammed Qaderyan. Deze
54-jarige inwoner van Herat was de trotse vader van Fatamah,
de 14-jarige aanvoerster van een bijzonder meisjesteam dat
meedeed aan de wereldkampioenschap robotics -robots
ontwerpen- dat in 2017 in de VS werd gehouden.

Waarom, vraagt Khalil zich af. “Dit is een winkel, je wilt
mensen die voorbij lopen laten zien welke verse groente
en fruit er zijn.” De handhavers worden steeds strenger,
is zijn ervaring. En dan moet je nog flink betalen ook voor
‘n paar groentekistjes op de stoep. Of voor de poster achter
de winkelruit met reclame voor simkaarten. ”Dat begrijp
ik echt niet.”

Het was het eerste meisjesteam uit Afghanistan ooit dat
meedeed aan zo’n wedstrijd. Ze wonnen een zilveren plak
en werden bij terugkeer in hun land als helden ontvangen.
Een paar weken later kwam Fatamah’s vader om het leven
-een van de 37 doden die bij de terreuraanslag te betreuren
waren. Onder de doden waren ook een peuter van drie en
een bejaarde man.

Familiebezoek

De aanslag, die in Maastricht de krant niet haalde, werd
opgeëist door Islamitische Staat. Deze terreurgroep heeft
tegenwoordig ook een filiaal in Afghanistan, dat concurreert
met de Taliban.

Wat ook dwars zit is dat het moeilijk blijkt om een eigen
huis te kopen. De Mousawi’s huren nu bij Servatius. “Als
kleine zelfstandige heb ik geen voldoende vast inkomen
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New Maastrichter

A grocer called Morning Dew
From Herat to Maastricht: 6,200 km

Where can you still find a good old-fashioned local
grocer in Maastricht?
The dominance of supermarkets means that they have
all but disappeared. However, in the smartly renovated
shopping centre in Caberg there’s one.
The shop belongs to Khalil Mousawi, a Maastrichter
with Afghan roots. Shabnam, as he named his enterprise,
sells many articles on the daily shopping list, including
fruit, vegetables, bread and lamb.
Shabnam means ‘early morning dew on the flowers’. Grocer
Morning Dew – a nice change from Jumbo, AH, Lidl and Plus.
Shabnam is popular in the neighbourhood. Some come
for a fresh cornbread loaf, others do shopping for the entire week. The customers include many new Maastrichters,
who find smells and flavours at grocer Morning Dew that
you are not likely to find in an ordinary supermarket.
Red chillies from Iran, dried apricots from Afghanistan,
flatbread from Roermond, halal lamb meat from Hoensbroek.
How does an Afghan land in Caberg?
Khalil smiles. Standing behind the shop counter he is happy
to explain, in between helping customers.
“I have lived for almost half my life in Maastricht. In the
autumn of 1999 I left the family home in Herat together
with my wife Somaye. We were very young. She had just
turned sixteen and I was twenty.”

Taliban
Why they left Afghanistan? The Taliban had captured the
town where the Mousawis lived and had introduced their
religious reign of terror. Herat, in the west of Afghanistan,
not far from the border with Iran and Turkmenistan, would
suffer under the yoke of the religious fanatics for six years.
The birthplace of Khalil and Somaye is not some dusty
far-away town. Herat, with almost half a million inhabitants
the third city of Afghanistan, has an illustrious history.

It was once a proud trading hub on the old Silk Road
between Europe, India and China. In ancient times it was
even conquered by Alexander the Great.
Khalil comes from a family of tailors, middleclass shop
owners. In 1999, as a young man, he was held captive by the
Taliban for a week. Then he realised it would be wise to flee.

Long road
It was a long road to freedom. They travelled for more than
two months: first by car to Turkmenistan, then by train
through Russia and on to Ukraine, by car to Hungary and
the Czech Republic and from there to Germany.
The family paid more than five thousand dollars per person
to people smugglers. Via an uncle who already lived in
Hamburg the Mousawis finally entered the Netherlands
in November 1999. They requested asylum, and after a
year they were able to relocate to Limburg.
“We have friends in Maastricht, Afghan people who we met
in Gulpen”, explains Khalil. “Maastricht is a wonderful city.”
Maastricht now has an Afghan community. Khalil estimates
it at about one hundred families, with its own association
and a number of active entrepreneurs. Several car businesses,
restaurants and cafés have been set up by these new Maastrichters. Even upmarket Sint Pieter now has its own
Afghan eatery: El Shara, along Glacisweg street, for pizzas
and kebabs.
In Herat Khalil worked in his parents’ company. He tried
as a tailor in Maastricht, doing repairs and own designs,
but it didn’t work. “People here prefer to buy new clothes
in a big shop.”
Together with a partner he subsequently started as a
grocer in Caberg. Morning Dew became an asset for the
neighbourhood -the shop will be celebrating its fifteenth
anniversary in 2018.
His wife Somaye trained as an assistant pharmacist in
Maastricht. She now works directly opposite the grocer’s
shop in the pharmacy of Caberg medical plaza. The two
sons of the family were born and bred in Maastricht.
The youngest, Iman, is four years old. Amir, the oldest, is
fifteen. He is following pre-university education in Lanaken,
where he is doing very well.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

Surgeon
“Last year he he achieved 9.6 out of 10 for Latin”, says a
proud father. “He wants to be a surgeon.” Amir not only
speaks Dutch and some English and French, but also
Maastricht dialect. Maastricht has become a new home for
the Mousawi family. Khalil: “The people here are friendly.”
Not that everything is perfect. Like many entrepreneurs the
grocer of Shabnam is no fan of the municipal enforcement
officers of Handhaving. Take the rules for displaying goods
on the pavement outside the shop. For grocer Morning
Dew only two crates of fruit and vegetables are allowed.
Why, Khalil Mousawi wonders. “I am a grocer, I want to show
passers-by all the fresh vegetables on offer.” Handhaving
has become stricter, he noticed. And you have to pay quite
a lot for displaying a few crates, and for a poster in the window
advertising SIM cards. “I don’t understand this at all.”
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It also disheartens him how difficult it is to obtain a mortgage.
At present, the Mousawis still rent from ervatius housing
corporation. “The banks says that as a self-employed person
I have insufficient fixed income to buy a house. But someone
who is on benefits does qualify. While we work hard and
earn our own living. I think that’s ridiculous.”

Family visit
Khalil and his wife are also disappointed that for years
now their parents have been refused permission to visit
Maastricht. “I would so much like to invite them here for
a month or two. But the Dutch embassy will not issue a
visa. And if you ask why you get no answer.”
They now visit Herat almost every year. Khalil’s brothers
and sisters have also relocated abroad. One brother lives
in Iran, the others live in Germany, and only one of his
four sisters still lives in Herat. His parents still have the
clothing shop.
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Nieuwe Maastrichtenaar

De Molukse wijk heeft veel gebracht
Saparua – Maastricht 12.600 km

Wie aan gene zijde van de Maas kent niet de food strip
aan de Adelbert van Scharnlaan? Lunchroom Hierder
Hepke, de Italiaan Da Roberto, Friture Martha -en sinds
het voorjaar een opvallende nieuwkomer: Saté by June.
“De eerste Molukse afhaal- en bezorgzaak van Maastricht”,
meldt Djehoshua Sahetapy trots. Eigenlijk zelfs de eerste in het hele land: “wij willen echt de Molukse keuken
op de kaart zetten.”
Voor wie het niet weet: de Molukse keuken is wat milder
dan de Javaans-Indonesische, al hebben de gerechten vaak
wel dezelfde naam. “Wij hebben een andere bereidingswijze
waardoor ze anders smaken.”
June wordt gerund door drie Molukse Maastrichtenaren:
Djehoshua en zijn neven Refaja en Djehtro. “Refaja en
ik staan in de keuken, Djehtro doet de inkoop en de
administratie.”
En zoals het gaat met een familiezaak hebben ze dagelijks
familie over te vloer. Jongste nichtje Sarai werkt parttime
in de keuken, moeders en vaders komen als ze vrij hebben
regelmatig helpen met poetsen en voorbereiden.
June is “een droom die werkelijkheid is geworden”, zegt
Djehoshua. “Eigen baas is top. Het was in het begin wel
heel zwaar, echt een ommekeer in je leven. We hadden
hiervoor uitzendbaantjes, met vast loon en ’s avonds en in
het weekend vrij. Nu leven we van en voor de zaak. Twaalf
uur per dag, alleen op maandag zijn we vrij.”
Refaja is de chef saté: hij marineert ze, prikt ze aan de
spies en grillt ze ook allemaal -inmiddels ruim duizend
stokjes per week. Elke dag wordt alles vers gemaakt. “De
Molukse keuken is heel bewerkelijk, dus dat kost gewoon
veel tijd. Niet erg, dat wisten we vantevoren.”

Nieuwe generatie
Djehoshua, Refaja, Djehtro en Sarai zijn van de jonge
generatie van de Molukse gemeenschap.

Wanneer zijn jullie families naar Maastricht gekomen?
“Mijn oma is in 1951 naar Nederland gekomen, met de boot.
Gezinnen werden eerst ondergebracht in het leegstaand
klooster in Rijckholt bij Eijsden. In 1961, toen de bouw
van de speciale Molukse wijk in Heer klaar was, zijn ze
daarheen verhuisd.”
Heer heeft een van de 71 wijken die begin jaren zestig
werden gebouwd door de Nederlandse overheid voor de
gezinnen van Molukse soldaten van het KNIL, het
Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger. De gezinnen
waren op last van Den Haag naar hier getransporteerd,
omdat ze als gevolg van de Indonesische onafhankelijkheid
hun leven daar niet meer zeker waren.
De Molukse wijk van Maastricht is een relatief kleine, met
vijf straten in een U-vorm. Djehoshua: “Als ik er in loop
voel ik me meteen thuis. De wijk heeft me veel gebracht.
We hebben een eigen stichting met een gemeenschapshuis,
de Beth-El kerk is vanouds heel belangrijk. De oudere generatie gaat elke week naar de kerk, ze leven voor het geloof.”

Suringar
“Ik ben een echte Maastrichtenaar. Ik heb hier altijd
gewoond en ik zou hier ook nooit willen weggaan. Ik heb
op de Suringar school gezeten, net als bijna alle Molukse
jongeren. Een protestants-christelijke school, net als de
kerk. Dicht bij onze wijk.”
Hij studeerde mbo sociaal-pedagogisch werk op Leeuwenborgh. “Ik wilde jeugdwerker worden. In de wijk en bij
de kerk zet ik me ook maatschappelijk in. Maar nu is deze
zaak op mijn pad gekomen.”
Hoe kwamen jullie op het idee Saté by June te beginnen?
“We hadden jarenlang meegeholpen bij de familiecatering
van oma en haar dochters. Mijn neven en ik vonden het
leuk om te doen. De liefde voor koken hebben we gekregen van oma. We hebben de catering overgenomen nadat
een van de dochters kwam te overlijden. We zeiden toen
tegen elkaar ‘we gaan het voortzetten, onder haar tweede
naam, June.”
De zaak loopt lekker. “We hebben nu twee bezorgscooters
rijden. Driekwart van de bestellingen komt van deze kant
van de Maas, aan de andere kant moet het nog op gang
komen. We hebben alleen facebook en mond-op-mond
reclame. We bouwen alles gewoon heel rustig op.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

Het heeft tijd nodig voordat mensen ons en onze keuken
leren kennen. Ons concept is ook anders dan men gewend
is: omdat we alle gerechten op de dag zelf vers bereiden, is
het menu steeds anders.”

Eigen wijk moet blijven
Protestant en Moluks in een van oorsprong roomse, Limburgse
stad -hoe bevalt dat?
“Ik denk dat wij als Molukkers goed geintegreerd zijn
in Maastricht. Onze Stichting Moetiara Maloekoe heeft
goede banden met de gemeente, de mensen van Heer
kennen onze wijk. Ik heb nooit discriminatie ervaren. Ik
heb nog steeds dezelfde vriendengroep van school. Door
de band die de wijk geeft blijf je elkaar toch opzoeken,
dat is wel bijzonder.”
Molukkers zijn de enige bevolkingsgroep in Nederland met
eigen wijken. In 2017 waren er nog 45 gemeenten met zo’n
wijk. De meeste zijn nog niet gemengd, op aangetrouwde
familie na. Meer dan de helft van de Nederlandse Molukkers
woont inmiddels zelf wel buiten de ‘eigen’ wijk.
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“Ik woon er zelf ook net buiten, aan de ‘Nederlandse’ kant
van de Haspengouw. Daar wonen meer Molukse Maastrichtenaren”, zegt Djehoshua. “Er is discussie of de oude
wijk niet opengesteld moet worden voor anderen. Ik denk
dat het beter is dat de huizen toch nog voor Molukkers
blijven, zolang zij zich ervoor blijven inschrijven.”

Cultuur opsnuiven
In 2012 waren Djehoshua, Refaja en Djehtro voor het eerst
op de Molukken, samen met hun ouders, zusjes, broertje
en oma’s. Ze trokken een maand rond op de eilanden
Ambon, Saparua en Haruku -waar hun voorouders vandaan
komen. Verre familieleden opzoeken, de cultuur opsnuiven.
“Het is daar zo anders. Echt heel bijzonder.”
Genoeg gepraat, June’s weekend special moet worden
voorbereid. Het is deze keer soto, een maaltijdsoep. En
binnenkort kan Maastricht proeven van de nasi kuning.
“Een feestelijk gerecht met gele rijst dat we in de Molukse
gemeenschap eten op verjaardagen, bruiloften, belijdenissen
en doopfeesten.”
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Saparua – Maastricht 12,600 km

When did they come to Maastricht?
“My grandma came to the Netherlands in 1951, by boat.
Families were first accommodated in the empty monastery in Rijckholt (near Eijsden). Then in 1961, they moved to
the special Moluccan neighbourhood that had just been
built in Heer, in the east of Maastricht.”

Maastricht East’s Adelbert van Scharnlaan, on the more
quiet side of the Meuse river, offers some pleasant
surprises. Next to Da Roberto’s Italian restaurant and
Martha’s famous friture there is a striking newcomer:
Saté by June.

It is one of 71 neighbourhoods the Dutch government
built in the early sixties for families of Moluccan soldiers
of the Royal Dutch East Indies Army. The families had been
brought here on instructions from The Hague because their
lives were in danger after Indonesia became independent.

As co-founder Djehoshua Sahetapy proudly reports,
“It’s Maastricht’s first Moluccan takeaway and home
delivery.” In fact, it’s the first in the Netherlands. “We
want to put Moluccan cuisine on the map.”

Maastricht’s Moluccan neighbourhood is quite a small
one, made up of five street . “When I’m there, I feel at
home right away,” says Djehoshua.

New Maastrichter

The Moluccan neighbourhood bond

Saté by June is run by three Moluccan Maastrichters:
Djehoshua and his cousins Refaja and Djehtro. “Refaja
and I do the cooking, Djehtro looks after purchasing and
administration.”
A real family business it is: their youngest cousin Sarai
works part-time in the kitchen and assorted mums and
dads come by when they have some free time to help
with preparations.
Saté by June is a dream come true, says Djehoshua. “It’s
great to be your own boss. Getting started was hard – a real
turning-point in our life. Before we opened, we had jobs
with fixed pay and evenings and weekends off. Now we
live from and for our own business. Twelve hours a day,
only Monday off.”
For those who haven’t tried it yet: Moluccan cuisine is a
bit milder than Javanese-Indonesian dishes, although the
dishes often have the same names. “They’re prepared in
our way, so they taste is different.”
Refaja is the saté boss: marinating, preparing skewers, and
grilling them -more than a thousand a week. Everything
is made fresh each day. “Our Moluccan cuisine involves a
lot of work. No problem, we knew that from the start.”

New generation
Djehoshua, Refaja, Djehtro and Sarai are part of the
young generation of Moluccans who settled in the city.

“The Moluccan neighbourhood means a lot to me. We
have our own community centre and the Beth-El church
has always been very important. The older people go to
church every week, they live for their faith.”

Protestant
“I’m a real Maastrichter. I’ve always lived here and I never
want to leave. Like most Moluccan kids I went to the
Suringar school. It’s a protestant school, like the church,
and it’s not far from the Moluccan neighbourhood.”
Djehoshua studied social and educational work at the
Leeuwenborgh Regional Education Centre. “I wanted to
be a youth worker, and I was active in that regard in our
neighbourhood. But then we decided to start this business.”
What gave you the idea?
“For years we’d been helping my grandmother and her
daughters with the family catering business, which was
run from home. My cousins and I enjoyed the work. We
got our love of cooking from grandma. We took over the
catering after one of her daughters, June, died. We decided
to continue it and we named the shop June to honour her.”

Neighbourhood bond
Things are going well at Saté by June. “We’ve now got two
delivery scooters. Three quarters of the orders come from
this side of the Meuse river – the other side hasn’t really
got going yet. Advertising so far is just been facebook and
word-of-mouth. We’re building up gradually.
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It takes time before people get to know us and our cuisine.
And the concept is also different to what people are used
to: because we prepare all our dishes fresh each the day,
the menu is often different.”
Protestant and Moluccan in a traditionally Catholic Limburg
city – what’s it like?
“I think that we Moluccans are well integrated in Maastricht.
Our Moetiara Maloekoe Foundation has good links with
the municipality and the people of Heer know our neighbourhood.
I’ve never felt discriminated. And I still have a lot of
friends from school. Coming from the Moluccan neighbourhood gives you a bond, and you stay in touch.
That’s really special.”
Moluccans are the only etnic group in the Netherlands with
its own neighbourhoods. In 2017, they still exist in 45 Dutch
municipalities. Most of them are not yet mixed, except
for people who have married into the community. More
than half of Dutch Moluccans now live outside their ‘own’
neighbourhood.
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“I also live just outside, on the ‘Dutch’ side of Haspengouw
street,” says Djehoshua. “Several Moluccan Maastrichters
live there. There’s an ongoing discussion as to whether the
old neighbourhood should be opened up to non-Moluccans.
I think it’s better to keep these houses for Moluccans as
long as they continue to sign up for them.”

Culture trip
In 2012, Djehoshua, Refaja and Djehtro made their first
trip to the Maluku Islands, along with their parents, sisters,
brother, and grandmothers. They spent a month visiting
the islands of Ambon, Saparua and Haruku, where their
grandparents come from. The idea was to visit distant family
and get to know the old culture a bit. “It’s so different there.
And it’s really special.”
Enough talk -the weekend special needs to be prepared.
This time it’s soto, a full-meal soup. And Maastricht will
soon be able to try nasi kuning. “That’s a festive dish with
yellow rice that we Moluccans eat when there’s a birthday,
a baptism, a confirmation or a wedding.”
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Heimwee in Heugem
Zenica-Maastricht: 1550 km

Ze is van Malberg tot Wittevrouwenveld bekend van
haar snackkar Nena’s. Specialiteit: cevapcici, lekkere
broodjes met gekruide gehaktrolletjes uit het voormalige Joegoslavie. De Bosnische Nena Hamzic en
haar man Denan wonen al ruim twintig jaar in
Maastricht, met dochter Emina en zoon Edvin.
Hoe zijn jullie hier terecht gekomen?
Nena: “Denan en ik komen uit Zenica, niet ver van Sarajevo.
Toen de burgeroorlog uitbrak werd het leven moeilijk.
Denan wilde niet het leger in. We zijn gevlucht, eerst in
een vrachtwagen naar Slovenië, daarna per auto verder
naar Geleen. Daar woonde mijn broer al. Die was een jaar
eerder uit Zvornik naar Nederland gekomen, met een van
de eerste officiele vluchtelingenkonvooien.”
Drieentwintig jaar geleden is het inmiddels dat ze vluchtten.
Nena was 29, haar man 33. Eerst zaten ze veertien maanden
in een azc in Veendam. Toen de papieren waren geregeld
konden ze snel een huurwoning krijgen in Maastricht, in
Pottenberg, met de net geboren Emina.
Hoe beviel het als kersverse Maastrichtenaren?
“Moeilijk”, zegt Nena.
In Zenica was ze lerares rekenen op een lagere school, haar
man werkte er in een winkel. Eenmaal in Nederland wilden
ze meteen weer gaan werken, na een maandje taalles.
“We moesten geld sturen naar onze familie. Het was oorlog
daar, ze hadden hulp nodig.”
Denan kreeg eerst een Melkertbaan, daarna werkte hij als
produktiemedewerker onder meer bij de Mora, bij Nedcar
en bij Sappi. Daar kon hij een vaste baan krijgen. “Ik ben
er niet meer weggegaan.”
Nena ging ook meteen aan de slag. Niet als rekenjuf,
daarvoor zou ze eerst goed Nederlands moeten leren.
“Ik ben schoonmaakwerk gaan doen. Zestien jaar lang.
Maakt niet uit, het is beter dan thuis zitten.”

Het nieuwe leven was wennen, met de taal als grootste
hindernis. Werden ze uitgenodigd op een verjaardag bij
de buren, en dan begreep je niet goed wat er gezegd werd.
“Je blijft glimlachen, maar je gaat ook denken ‘wat zeggen
ze over ons.”

Harry en Tinie
“Gelukkig hadden we goede buren”, zegt Emina. Maastrichtenaren als Harry en Tinie. “Hele lieve mensen. Ze
woonden boven ons in de flat in de Majolicastraat.”
“Die hebben ons zoveel geholpen”, zegt Nena. “Met de
taal, met alles. ‘Dat is een kopje. Dat is een lepeltje. Dat is
een telefoon’, zeiden ze dan. Zo hebben wij taal geleerd.”
Het leverde soms grappige misverstanden op. Dan mopperde
Denan dat hij weer de hoer moest betalen. Waarom, zei
Harry, je hebt toch een vrouw? “Hij bedoelde natuurlijk
huur”, zegt Nena onder gelach in de huiskamer. Maar de
uu kennen we niet in het Bosnisch’.
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Pottenberg was gezellig. Met mooi weer ging je er voor
de deur zitten, een praatje maken. “Harry en Tinie hadden
paarden. Dan mocht ik er een rondje op rijden”, zegt Emina.

En waar ze nu staan, in Wittevrouwenveld en Malberg, mag
je geen stoeltjes neerzetten. Alleen staantafels. Terwijl je
oudere mensen hebt die wel willen zitten met hun broodje.

En vlakbij had je toen nog zwembad Dousberg, daar gingen
ze vaak heen. De herinnering roept vrolijkheid op: “Daar
mocht Denan niet roken!”

“Het is zo streng allemaal”, zegt Nena. Emina: “Sommige
dingen in Maastricht zijn te bureaucratisch geregeld. Ik
zou het anders doen, als gemeente.”

Nu wonen ze in Heugem, in een beter huis. Aardige buurt,
maar toch anders. Minder gezellig buiten.

Van de zomer zijn ze weer naar Bosnie geweest, zoals elk
jaar. Op vakantie bij familie, oude vrienden weer zien.
Zomers komen veel ex-vluchtelingen weer even terug,
mensen die nu in landen als Australie , Duitsland,
Noorwegen, Zweden, Luxemburg en Nederland wonen.
De Bosnische diaspora is wijdverspreid en groot.

Universiteit
De nieuwe generatie Hamzic doet het goed hier. Emina ging
naar het Porta Mosana college, nu is ze aan de Universiteit
Maastricht net begonnen aan de masteropleiding privaatrecht. “Misschien doe ik er nog een tweede master bij. Ik
zou graag een baan vinden als jurist bij een bedrijf, of als
advocaat.”
Edvin, in 1997 in Maastricht geboren, studeert mbo toerisme
op Leeuwenborgh. Hij loopt nu zes maanden stage als
receptionist in het Apple-hotel naast het MVV-stadion.
Elke dag de stropdas om. En daarnaast werkt hij in een
restaurant. “Lange dagen soms”, zegt de 19-jarige. Volgend
jaar gaat hij zijn diploma halen.
De toekomst van de kinderen, daar gaat het om, zeggen
Denan en Nena. “Als zij het maar goed hebben.”
Nena stopte eind 2011 met schoonmaken bij de Hago, om
te beginnen met de cevapcici. Eerst met de karakteristieke
kar op het Raadhuisplein in Heer, en van lieverlee overal
in de stad waar ze maar mocht staan: Belfort, Daalhof,
Caberg, Amby, de markt op woensdag. Nu staat ze nog in
Wittevrouwenveld en Malberg.
“Het is geen vetpot, je kunt er als familie niet van leven.” De
gemeente maakt het je ook niet makkelijker, is haar ervaring.
Wat zou er beter kunnen?
Dat de snackwagen op de Markt verplicht om acht uur
’s ochtend open moest, bijvoorbeeld -terwijl er tot elf uur
echt geen klanten zijn voor gekruide gehaktrolletjes. Dat
je standaard voor tien meter moet betalen, terwijl je kar
maar drie meter breed is. Dat de gemeente snackkarren
zo weinig geen goeie plekken in het centrum gunt - een
staanplaats zoals Musti heeft in de Stationstraat.

Heimwee
Ze hebben heimwee, jazeker. Nena: “Als de kinderen niet
hier zouden zijn, zou ik niet lang hoeven nadenken.”
“Bosnie is ons land”, zegt haar man.
“Als de situatie er economisch beter zou zijn, als ik er
werk zou kunnen vinden, zou ik er wel heen willen”, zegt
Emina. “Maar we hebben hier nu iets opgebouwd, met
vrienden en alles, en dat zouden we dan achter moeten
laten. Dat is ook niet eenvoudig.”
Ze woont met haar Bosnisch-Vlaamse vriend bij Hasselt,
hij heeft een vaste baan. Hij is in Duitsland geboren, zijn
ouders komen uit de buurt van Zvornik, bij de Drina, de
grensrivier met Servië.
“Je hebt daar geen toekomst”, zegt hij. Jongeren in Bosnie
proberen er juist weg te komen, een vriend of vriendin te
vinden in het buitenland.
In Maastricht wonen zo’n dertig tot vijftig families van
Bosnische vluchtelingen, schat Nena. In Roermond en
Geleen zijn het er meer -in Roermond is ook een Bosnische
moskee, in een gewoon huis.
Voor de gezelligheid worden er soms in Sittard feesten
georganiseerd, met een goede zanger erbij. Dan komen ze
van verre, uit Amsterdam, uit Duitsland. Allemaal ex-Joegoslavische families bij elkaar, niet alleen Bosniers, maar
ook Serviërs en Kroaten.
Dat zijn mooie avonden, zegt Nena. Alsof het nooit oorlog
is geweest.
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New Maastrichter

Homesick in Heugem
Zenica-Maastricht: 1,550 km

Over the last five years Nena has become a familiar
sight around Maastricht: a snack car with her name
on it. Its speciality: cevapcici, flat breads filled with
minced meat rolls, onions and spicy sauce. Just like
what you would find in the former Yugoslavia.

“So I did cleaning work. For sixteen years. It was better
than staying at home.”
Language was the biggest obstacle in their new home
town. Like when they were invited to a birthday party
at the neighbours. “You keep smiling. But you also start
wondering ‘what are they saying about us?”
“Fortunately we had good neighbours,” says Emina.
“Harry and Tinie were so nice! They lived upstairs from
us.” They helped so much, says Nena: “With the language,
with everything. That’s how we learned Dutch.”

The mobile food enterprise is run by Nena Hamzic, who
came with her husband Denan from Bosnia more than two
decades ago. Their daughter Emina and son Edvin were
born and raised here.

Sometimes the Hamzics were lost in translation, or rather
pronunciation. Like when Denan was grumbling about
having to pay the ‘hoer’ (whore) again. “Why you need a
hoer?” asked Harry, “you’re married!”

What brought you to Maastricht?
“We are from Zenica, a town not far from Sarajevo. When
the civil war broke out, life became difficult for us. Denan
didn’t want to join the army. So we fled, first in a truck
to Slovenia and then by car to Geleen. My brother was
already living there. He’d come to the Netherlands from
Zvornik the year before, with one of the first official refugee
convoys.”

“Denan meant huur (rent) of course,” Nena explains. The
family bursts out laughing. “We don’t have the uu vowel
in the Bosnian language.”

It’s now twenty-three years since the couple fled. In the
Netherlands they first spent fourteen months at a centre
for asylum seekers in Veendam, in the north of the country. Once their residence permits had been arranged they
could get a place to rent in Maastricht, in the Pottenberg
district, with their baby daughter Emina.
What was it like as brand new Maastrichters?
“It was hard”, sighs Nena.
Back in Zenica, she was a primary school maths teacher.
Denan worked in a shop. Once in the Netherlands they
wanted to start working again immediately, after a month
learning Dutch. “We needed to send money to our family.
There was a war on and they needed help.”

Harry en Tinie
Denan got work at the Mora snacks factory, then at the car
plant in Born. At the Sappi paper mill in Maastricht he got
a steady job. Nena also got a job fast. Not as a maths
teacher -she would first have to learn fluent Dutch for that.

They have happy memories of Pottenberg. When the weather
was nice people would sit out front and chat. “Harry and
Tinie had horses,” Emina recalls fondly, “and I could go
for a ride.” The old Dousberg swimming pool was still
there. “My father wasn’t allowed to smoke there!”
Now they live in Heugem, in a better house. Pleasant
neighbourhood, but different. Less sitting outside, chatting.

University
The young Hamzics are doing well here. Emina went to
Porta Mosana college, and she’s now just started her
Master’s degree in private law at Maastricht University.
“I may do a second Master’s,” she says. “I’d like to find a
job as a lawyer with a company.”
Edvin chose tourism at Leeuwenborgh. He’s currently
doing an internship as a receptionist at the Apple Hotel
and also works in a restaurant. “Long days.” He’ll be getting his diploma next year.
By early 2012 Nena stopped as a cleaner. She started with her
distinctive mobile snackbar, roaming around Maastricht.
Nowadays Nena’s cevapcici can still be found in Wittevrouwenveld and Malberg. “You don’t exactly make a
fortune,” she says. It’s an extra to Denan’s wages. A good
future for the children, that’s what counts to them.
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What could be improved in Maastricht?
City rules. Like that the mobile snack bar is obliged to open
at eight in the morning on the Markt, even though there
aren’t any customers for cevapcici so early. Spicy minced
meat, that’s for lunch and later. And you have to pay for
ten metres of space minimum, even if your trailer is only
three metres wide.
The list goes on. In Wittevrouwenveld and Malberg it is
not permitted to provide any seating, only tables to stand
at. What about older people? They prefer to sit down to eat
their snack. Nena: “It’s all so strict.”
Emina: “Some things in Maastricht are just too bureaucratic.
I think the city ought to do things differently.”

Bosnia
Last summer, they went back to Bosnia on holiday again,
as every year since the war ended. Visiting family and
old friends, like a lot of former refugees do who now live
in countries like Australia, Germany, Norway, Sweden,
Luxembourg and the Netherlands. The Bosnian diaspora
is large and widespread.
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Homesick?
“Oh yes!”, says Nena. “If the children weren’t here, I
would not have to think twice about going back.”
“If the economic situation were better there, if I could find
work, then I might well want to live in Bosnia,” says Emina.
“But we’ve built up a life here now, with friends and
everything, and we would have to leave all that behind.
That wouldn’t be easy.”
Maastricht has some thirty to fifty families of Bosnian
refugees. Not as many as in Geleen and Roermond -there’s
even a Bosnian mosque in a house in Roermond. In Sittard
there are parties every now and then, with one of their
good singers.
Then you see ex-Yugoslavs from all corners of the diaspora, from Amsterdam to Germany. Bosnians, but also Serbs
and Croats.
Ah, those parties, they’re wonderful, says Nena. As if there
never was a civil war.
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Nieuwe Maastrichtenaar

Op de Markt staan is het mooist
Van Barcelona naar Maastricht: 1100 km

Barcelona! De afgelopen zomer was hij weer op
vakantie in de stad waar hij geboren en getogen is.
Barcelona, metropool bij de Middelandse Zee, langs
bij familie en oude vrienden. En vervolgens naar San
Sebastian in het noorden van Spanje, langs de vaste
leverancier van wijn en olijven.
“Ik zie daar allemaal mooie producten die ik graag in de
winkel wil hebben. Cider uit Asturie bijvoorbeeld”, zegt
Francisco ‘Paco’ Crespo Llorente.
Daar, bij een klein familiebedrijf waar je weet wat je koopt,
wordt de bestelbus volgeladen met proviand voor de marktkraam en de winkel in Maastricht. Zo kom je aan spullen
waarmee je je als kleine delicatessenzaak kunt onderscheiden.
Kalm aan Paco, zegt z’n vrouw Ingrid dan. Realistisch
zijn: hoeveel klanten zouden we daarvoor hebben?
“Nederlanders zijn meer van eerst denken en dan doen.
In Spanje is het eerder andersom”, zegt de Barcelonees.
Hoe ben je in Maastricht beland?
Met een glimlach kijkt hij naar zijn vrouw, die achter de
toonbank staat. “Het kwam door de liefde.” Ze kwamen
elkaar tegen in Playa de Aro, een bekende badplaats bij
Barcelona. Ingrid van der Velden was er op vakantie,
hijzelf werkte er in een hotel.
“Het was een mooi toeval dat ze uit Maastricht kwam.”
Want hij kende Maastricht en Limburg al een beetje, van
een paar jaar seizoenswerk zoals asperges steken.
“Ben je nu voor mij gevallen of voor Maastricht?” klinkt
het gekscherend vanachter de toonbank.
Het klikte met Ingrid, een echt Maastrichtse -een meidske
van binnen de muren. Vervolgens moesten ze besluiten
waar ze zouden gaan wonen. Barcelona of Maastricht?
“Ik kom naar Nederland”, zei Paco.
In Limburg werkte hij eerst jaren in de horeca. Hij begon
als kok in La Barceloneta aan de Stationsstraat in Gronsveld,

later werkte hij in Valkenburg en Maastricht. De horeca
werd vaarwel gezegd toen ze hun dochter kregen.
Paco begon zijn eigen zaak: A La Paco, met Spaanse delicatessen. Eerst met een eenvoudig tafeltje op de Markt, met
worsten en Serranoham. “Boven de tafel hingen we een
Spaanse vlag. Dan wisten klanten waar we stonden.”
Het tafeltje groeide uit tot een volwassen marktkar op een
mooie vaste plek achter het stadhuis.
“De Serrano-ham is ons belangrijkste produkt”, zegt
Paco, wijzend op dozen met verse hammen die net per
vrachtwagen uit Spanje zijn aangeleverd. “120 kilo, dat is
binnen twee weken weg. In het begin zeiden klanten nog
‘doe maar een onsje’. Nu verkoop ik op een goeie marktdag zo vijftien kilo.”
Het is betere ham die van de supermarkt -en nog voordeliger ook. “We hebben ook Iberico, de Pata Negra. Dat is
de beste. Maar wel drie keer zo duur, dat zijn de meeste
mensen hier niet gewend te betalen.”
Hoe bevalt het op de Markt?
“Ik hou van markten. We staan met de kar ook in Sittard en
Geleen. Op een markt je spullen verkopen is het mooist.
De mensen komen naar je toe, het is levendig en druk, er
gebeurt wat. We hebben in Maastricht natuurlijk ook een
hele mooie Markt.”
“We hebben nu een goede vast plek. Maar ik zou er nog
een terrasje naast willen hebben, met tafeltjes waaraan
mensen wat kunnen eten. Dat is moeilijk te regelen met
de marktmeester, hoewel we eigenlijk recht hebben op
vier extra meter. Sommige mensen hier zijn heel aardig,
maar het enthousiasme van het begin is er wel een beetje af.
Ik ben niet van hier, dat speelt toch een rol.” Ingrid knikt.
Sinds begin 2017 hebben ze ook een eigen winkeltje aan de
Grote Gracht. Er zijn behalve Spaanse vleeswaren, olijven
en kazen ook wijnen te koop. Wie denkt dat een delicatessenzaak per definitie duur is, kan bij A la Paco voor een
verrassing komen te staan.
Kan een Barcelonees aarden in Maastricht?
“Als ik geweten had van het Maastrichtse dialect, dan was
ik niet gekomen”, zegt hij. Het is grappend bedoeld -maar
ook serieus. Want de inburgering viel toch tegen. “De taal
is zo verschillend. De eerste keer dat ik een Nederlands
woordenboek zag dacht ik ‘dat ga ik nooit leren.”
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Met de taol is het uiteindelijk toch nog aardig goed gekomen:
het is bij Paco een mengeling van Nederlands en Mestreechs
geworden, met een charmante Spaans-Catalaanse tongval.
Ingrid: “Onze dochter is heel goed in talen, ze spreekt
natuurlijk ook Mestreechs. Ze is zeven, ze begint haar
vader nu ook te corrigeren.”
Hoeveel Spanjaarden zouden er in Maastricht zijn? Het
zijn er tientallen, schat Paco -mischien wel honderden
wanneer je studenten en Spaanstaligen uit landen als
Colombia meetelt. De stad is ook een Circulo Cervantes
rijk, een culturele vereniging die lezingen, optredens,
film- en dansavonden organiseert.
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En natuurlijk de jaarlijkse cena, de grote maaltijd. De laatste
Cervantes-maaltijd was in juni in kinderboerderij Daalhof
aan de Romeinse baan, met Colombiaanse muzikanten van
het conservatorium, salsa en een Argentijnse barbacoa.
Paco heeft zijn eigen circulo, aan de Grote Gracht. Dan
komen wat Spaanse Maastrichtenaren op zaterdag even
bijpraten, met een glaasje erbij, op het bankje in de winkel.
“Laat dat maar aan de Spanjaarden over”, zegt Ingrid.
Ze heeft plezier in die ontmoetingen, voelt zich helemaal
thuis in Spaanse sferen. “Spanje is wel mijn land. Ik zou
het helemaal niet erg vinden als we over tien jaar in
Barcelona wonen.”
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New Maastrichter

Working on Market Square is great
From Barcelona to Maastricht: 1,100 km

Barcelona! Last summer, Francisco ‘Paco’ Crespo
Llorente went there again, to the city where he was
born and raised. Beloved Barcelona, metropolis by
the Mediterranean, full of family and old friends.
Then on to San Sebastian, to visit his wine and olives
supplier.
There, at a small family firm where you know what you
are buying, the delivery van is loaded up with supplies
for the market stall and shop in Maastricht. That’s how
you can obtain the goods that set you apart as a small
delicatessen.
“I see all these wonderful products that I would like to
have in my shop, such as cider from Asturias.”
And then his wife Ingrid speaks. Take it easy, be realistic.
How many customers would be interested? “Dutch people
think before buying, in Spain you buy first and think
later”, says Paco.
How did you land in Maastricht?
He smiles at his wife, who is standing behind the counter in
their new shop in downtown Maastricht. “It was a love story.”
They met in Playa de Aro, a well-known resort near Barcelona.
Ingrid van der Velden was there on holiday, he was working
in a hotel.
It was a nice coincidence that she came from Maastricht,
because Paco was already familiar with the city and Limburg,
having done seasonal work there, such as cutting asparagus.
“Did you fancy me or was it Maastricht?” Ingrid, born and
bred in downtown Maastricht, jokes from behind the counter.
One thing is sure: the two had a click. They then had to
decide where they would live. Barcelona or Maastricht?
“I will move to the Netherlands”, Paco decided.
Once in Limburg, he worked for a few years in the catering
industry. He was a cook at La Barceloneta in Gronsveld, and
later in Valkenburg and Maastricht.

He took leave of the restaurant industry when their daughter
was born. Paco started his own business: A la Paco, with
Spanish specialities.
It started as just a simple table at the weekly market in
Maastricht, a table with sausages and Serrano ham. “We
flew a Spanish flag above the table so that customers knew
where we were.”
The table eventually grew into a fully-fledged market stall,
eight metres long, at a nice location right behind the
town hall.
“Serrano ham is our most important product”, says Paco,
pointing to a stack of boxes with fresh hams that have just
been delivered by truck from Spain. “That’s 120 kilos: sold
within two weeks. In the beginning, customers used to say
“give me 100 g.”’ Now, on a good market day, I sell about
fifteen kilos.”
A tasting proves that it’s better ham than what you would
get at the supermarket. It’s less expensive too. “We also have
Iberico, the Pata Negra. That is the best. But it’s three
times as expensive, and most people who come here are
not used to paying so much.”
How is it having a market stall on the Markt?
“I like markets. We also put up the stall in Sittard and
Geleen. Selling your goods at a market is a great experience,
people come and visit, your stall is lively and busy, things
happen. And the Markt, the Market Square of Maastricht,
is great, of course.”
“We now have an excellent spot. But I would like to have
a terrace with a few tables next to the stall where people
can eat something.” That’s difficult to arrange with the
municipal market manager, according to Paco.
“Some people are very pleasant, but the enthusiasm is
now less than before. I think the fact that I am not from
here does play a role.” His wife agrees.
Since early 2017, Paco and Ingrid also have a shop on
Grote Gracht. Beside Spanish sausages and other meats
there are olives, cheese and wine in the shop.
And anyone who thinks that a delicatessen has to be
expensive is in for a pleasant surprise. A la Paco is mild
for the purse.
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Is it easy for someone from Barcelona to settle in Maastricht?
“If I’d known about the Maastricht dialect, I wouldn’t
have come”, he says, half joking. Integration wasn’t easy.
“The language is so different. The first time I saw a Dutch
dictionary, I thought I would never learn it.”
He eventually got a grasp of it. Paco now speaks a
mixture of Dutch and Maastricht dialect, with a charming
Spanish-cum-Catalan accent.
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such as Colombia. The city even has a small Circulo Cervantes,
a cultural association that organises lectures, performances,
as well as film and dance evenings.
And of course, the annual cena a huge meal. The last
Cervantes meal was in June at Daalhof children’s farm,
with Colombian musicians from the conservatory, salsa
and an Argentinean barbeque.

Ingrid: “Our daughter is very good at languages. She speaks
the Maastricht dialect of course. She is seven and has now
started correcting her father.”

Paco has his own circulo in his shop on the Grote Gracht.
That’s where Spanish Maastrichters meet for a chat on
a Saturday and enjoy a glass of wine while sitting on a
bench in the shop.

How many Spanish speakers are there in Maastricht?
There are dozens, Paco reckons - even hundreds if you
include students and other Spanish speakers from countries

‘”Leave that to the Spanish”, says Ingrid. She feels entirely
at home in a Spanish atmosphere. “I wouldn’t mind living
in Barcelona one day.”
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Chinese foodie houdt van zoervleis
Van Tianjin naar Maastricht: 8000 km

Ze woont sinds kort om de hoek bij het Vrijthof,
maar Shuyao Li komt oorspronkelijk uit Tianjin,
achtduizend kilometer naar het verre oosten. Voor
wie nog nooit van Tianjin heeft gehoord: Maastricht
past er ruim honderd keer in, in deze metropool van
een slordige 15 miljoen inwoners aan de kust in het
noorden van China, niet ver van Peking.
Hoe ben je in Maastricht terecht gekomen?
“Nederland staat in China bekend om zijn voedselkennis,
daarom wilde ik hier verder studeren. Het werd Maastricht
University omdat daar een nieuwe studierichting is die het
beste aansloot bij wat ik wilde: meer leren over gezonde
voeding en de zakelijke kant ervan. Het is een heel goed
studieprogramma.”
“Ik heb eerst biotechnologie gestudeerd in Changchun.
Daarna heb ik een jaar bij een fotogalerie in Peking gewerkt,
puur omdat ik een grote liefhebber ben van fotografie.
Vervolgens ben ik voedingsleer gaan studeren, ook in Peking.
“In de grote steden in China is ongezonde levensstijl een
echt probleem geworden, net als overal in de wereld. Mensen
hebben de neiging de hele dag achter de computer te zitten
en junkfood te eten. Ze hebben geen tijd om na te denken
over welk voedsel goed voor ze is, welke oefeningen ze
kunnen doen. Ik wil daar graag verandering in brengen,
daarom ben ik gezondheidsadviseur geworden voor mensen
die bijvoorbeeld te dik zijn of diabetes hebben.”

Inspiratie
In 2014 kwam ze naar Limburg. Eerst naar Venlo, want daar
zit de campus van haar studierichting, als dependance van
de universiteit in Maastricht. Voor haar stage verhuisde ze
begin 2016 naar Maastricht, want het stagebedrijf was in
Meerssen. Daar hielp ze een maaltijdvervangend drankje
te ontwikkelen, voor mensen die even geen tijd hebben
om te koken.
Ze woont nu in de Sint Jacobstraat, op een steenworp van
het Vrijthof. En wat wil het toeval: vlakbij zit Hae, een

charmante nieuwe winkel met Aziatische designspulletjes,
bijzondere snacks en zelfs een kleine expositieruimte in
de achterkamer. De winkel is van een Taiwanese, hoorde ze
toen ze verhuisde. “Daar kunnen jullie met elkaar Chinees
praten.”
Ze glimlacht. “Dat was mooi!”
“Ik heb het naar mijn zin in Maastricht. De mensen zijn echt
aardig. E zijn veel studenten, dat geeft een goed, open,
internationaal gevoel. Natuurlijk is het een kleine stad,
er is minder te doen dan in Amsterdam of Den Haag.
Maar je hebt theater, film, jazz, klassieke muziek,
musea, evenementen van de kunstacademie. Door de
parken en de Sint Pietersberg ligt de natuur om de hoek.
Er is genoeg te genieten.
“Ook kun je eenvoudig nieuwe dingen beginnen, zoals
die foodbank van studenten. Je zet je idee op facebook en
iedereen weet het, en je kunt er gelijk mee aan de slag.
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“Daar hou ik van. En de lezingen van het Studium Generale:
daar kan iedereen heen! Daar doe ik echt nieuwe inspiratie op.
“De binnenstad is gezellig en vol geschiedenis. De oude
bomen, de parken en pleinen, kunstzinnige mensen, het
spreekt me bijzonder aan. Het is hier ook veel rustiger. Als
je na het eten een wandeling maakt zit het park niet vol
mensen, zoals in China.
“Maastricht ligt ook handig. Je kunt van hieruit goed naar
grote steden in Duitsland, België en Frankrijk. Op mijn eerste
grote vakantie in Europa ben ik twintig dagen naar Italië
gegaan, naar Venetië, Milaan, Florence, Rome en Sienna.
Sienna was zo mooi!”

IJsje
Vorige nazomer kwamen Shuyao’s ouders naar Maastricht
om haar afstuderen bij te wonen. Het was de eerste keer
dat ze Europa bezochten.
“Ze vonden het prachtig hier. De lucht is schoon vergeleken
met Tianjin, waar we veel last hebben van luchtvervuiling.
Mijn moeder vond het ook heerlijk om boodschappen te
doen op de Markt en bij de Jumbo. Terwijl ze bijna geen
woord Engels spreekt!”
“Ik heb ze natuurlijk ook boekhandel Dominicanen laten
zien. Mijn vader werkte vroeger bij Xinhua, de staatsboekhandel van China. Hij vond het geweldig: een kerk
vol boeken.”
“De hele ervaring heeft mijn ouders wel een beetje veranderd. Ze zijn bijna zeventig, dus het zijn toch wat ouderwetse mensen. Ze zijn nu wat meer open geworden.”
“In Amsterdam heb ik ze op een bijzonder ijsje getrakteerd.
Een wietijsje, met wat cannabis erin. Mijn ouders hebben
het geproefd -het was niks heftigs hoor, geen spacecake.
“Later, met Chinees Nieuwjaar, kreeg ik via internet een
rode enveloppe met wat geld van ze. ‘Dan kun je weer
zo’n ijsje kopen’, schreef mijn vader. Zo’n grapje zou hij
vroeger niet gemaakt hebben.”
Shuyao werkt nu in Roermond, bij een Nederlands handels bedrijf dat wereldwijd in zuivelproducten handelt. “Ik
help bij de logistiek. We sturen bijvoorbeeld containers vol
wei en lactose naar China.”
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Als nieuwe Maastrichtenaar, wat zijn je suggesties voor wat er
beter kan?
“Misschien kan informatie wat toegankelijker worden
gemaakt voor mensen die niet goed Nederlands spreken.
Bijvoorbeeld in het openbaar vervoer. Daar werd ik een
keer door een buschauffeur geadviseerd om uit te stappen,
terwijl het de verkeerde halte was.
“En de tandarts. Ik had een keer echt vreselijke pijn. Toen
ik belde zei de assistente dat ik de volgende week pas een
afspraak kon maken. Ik had zo’n pijn! Dat werd dagen
pijnstillers slikken. In China kun je zo bij de tandarts
binnenlopen bij een spoedgeval. Zelfs in het weekend en
‘s avonds.
“Winkels gaan hier ook wel vroeg dicht. In China zijn ze
bijna allemaal tot tien uur ’s avonds open. Zelfs boekwinkels.
Dat is fijn, want als je uit het werk komt kun je dan nog
ontspannen winkelen. In Maastricht kun je ‘s avonds alleen
naar de supermarkt. Maar ik wil naar de Bijenkorf en naar
de Dominicanen!”

Avontuur
Tot slot: het eten -niet onbelangrijk, zeker voor een voedingsdeskundige. Het klikt vaak niet zo tussen Chinezen
en de Nederlandse keuken. Shuyao komt uit het koude
noorden van China, waar men meer van de gestampte pot is
dan in het warme zuiden, richting Hong Kong.
Dat scheelt, zo blijkt.
“Ik hou wel van Nederlands eten. Bami en zoervleis
bijvoorbeeld. Weet je wat ik erg lekker vind? Frietje Kapsalon.
Dat klinkt misschien raar, maar het is echt waar.”
Het verbaast haar wel dat Limburgers soms niet zo happig
zijn op culinair avontuur. “Ik vind het leuk om Chinese
snacks mee te nemen, maar mensen bedanken dan wel eens.
Als liefhebber van voedsel denk ik dan ‘je kunt toch op z’n
minst even proeven, dan weet je hoe het smaakt’. Het is
niet giftig!”
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New Maastrichter

A Chinese foodie who likes zoervleis
From Tianjin to Maastricht: 8,000 km

Shuyao Li is all te way from Tianjin, a city of some
15 million inhabitants in the north of China, not
far from Beijing. She now lives right in the middle of
Maastricht and feels quite at home here, some 8,000 km
from her place of birth.
What made you move to Maastricht?
“In China the Netherlands is known for its food knowhow,
so I wanted to study here. Maastricht University has a new
course that best suits what I wanted: learn more about
healthy food and the business side of it. It’s a very good
study program.”
“I studied biotechnology in Changchun. Then, in my gap
year, I worked in a photo gallery in Beijing because I love
photography. After that I went to study nutrition in Beijing.
“In the big cities in China, like elsewhere in the world,
unhealthy lifestyles have become a real problem. People
tend to sit behind computers all day and eat junk food.
They don’t take enough time to think about what food
and exercises are good for them. I want to dedicate myself
to improve this, so I worked as a health advisor for people
who have symptoms of chronic disease.”
In 2014 she came to Limburg. First to Venlo, where Maastricht University has a campus for her field of study.
For her internship she moved to Maastricht in early 2016
because the company was in Meerssen.

Inspiration
“I like it here. The people are really nice. There are many
students, which gives Maastricht an open, international
vibe. Of course it’s a small town, there’s less to do than in
Amsterdam or The Hague. But there is theatre, cinema,
jazz, classical music, exhibitions from museums and the
art academy. The parks and Sint Pietersberg bring nature
close to the city. There’s enough to enjoy.
“You can also easily start new things, like this student’s
food bank. You put your idea on facebook and everybody
knows about it, and you can get started right away. I love
that. And the lectures of the University’s Studium Generale:
everyone is welcome! It really inspires me.
“The city centre is cosy and full of history. The old trees,
the parks and squares, artistic people, it’s all pleasant. It
is much quieter here, that can be nice. If you go for a walk
after dinner, the park is not full of people like in China.
“Maastricht is also convenient for travel. You can easily visit
big cities in Germany, Belgium and France. On my first
summer vacation in Europe I went to Italy for 20 days, to
Venice, Milan, Florence, Rome and Sienna. Sienna was so
beautiful!”

Ice cream
Last summer, Shuyao’s parents came to Maastricht to attend
her graduation. It was the first time they visited Europe.
“They really liked it here. The air is clean compared to
Tianjin, where you are heavily affected by air pollution.
“My mother enjoyed going to the Markt and Jumbo all by
herself, buying special bread and vegetables, although she
hardly speaks English.”

There she helped develop a special powder shake, a meal
replacement for people who have little time to cook. “We
tested the shake on the Markt in Maastricht.”

She took them to Dominicanen bookstore too. “My father
worked at Xinhua, China’s state bookshop. He loves this
church full of books.”

She now lives around the corner from the Vrijthof. Nice
coincidence: Hae, a new shop that sells Asian design
products and homemade food and even has an art space
in the back, is on her doorstep. The owner of Hae is from
Taiwan, so they can chat in Chinese.

“The experience has changed my parents. They are almost
seventy, so they are more old-fashioned in outlook. But
they have become a little more open now.”

Big smile: “Great!”

“For example when we visited Amsterdam I treated them
to a special ice cream. It had some cannabis in it. My parents
tasted it -it was nothing heavy, not like a space cake.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

Later, around Chinese New Year, my father sent me a red
envelope with some money via the Internet. “So you can
buy this ice cream,” he wrote. They would not have made
this kind of joke before.”
Any suggestions on what can be improved in the city?
“Maybe information in Maastricht and elsewhere in
Limburg could be more friendly for people who do not speak
Dutch well. For example, a bus driver guided me to get off
the bus at the wrong stop, and there was no information
on the bus.
“Shops close early too. In China most are open until 10 PM.
Even bookshops. That’s nice, because it enables you to do
some relaxed shopping after you have finished work. In
Maastricht you can only go to the supermarket in the evening.
But I want to go to the Bijenkorf and Dominicanen!
“Oh yes, and the dentist. I once had a terrible toothache.
When I called, the assistant said that I could only have an
appointment the next week. I was in such pain! I had to
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swallow painkillers for days. In China you can always go to
the dentist in an emergency. Even weekends and evenings.

Frietje Kapsalon
Shuyao now works in Roermond for a Dutch company that
trades dairy products worldwide. “I help with logistics.
We arrange business of dairy commodities like whey and
lactose to China.”
Chinese tastes and Dutch cuisine often do not match well.
But Shuyao is from northern China, where people appreciate
food like hearty stews more than elsewhere in China. “I quite
like Dutch food. Bami and zuurvlees are all on my list.
And it may sound strange, but it’s really true: my favorite
is Frietje Kapsalon.”
She was a bit surprised to find out that Limburgers are not
so keen on culinary adventures. “I like to share Chinese
food with people, but sometimes they turn it down. Being
a foodie I would say: first try what it tastes like!”

The Belgians and Canadians are coming to town
Maastricht retail space is attracting quite some foreign interest.
The Sphinx district, a former ceramics factory that is part of the city’s
industrial heritage, will get a large shop of Loods 5, a Belgian chain
store that is an upmarket version of Ikea. The Belgian paid one euro
for the space, in return the company will pay for its renovation.
Loods 5 will have 15thousand square meter -three soccer pitchesavailable to display its wares. The store, that will employ around a
hundred people, may open in late 2018.
Another foreign investor is department store Hudson’s Bay. The
Canadians will take charge of the former V&D building in the Grote
Staat, the main shopping street that leads to Vrijthof square.
The company has promised to employ as many ex-employees of
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Vroom & Dreesmann as possible. In 2015 the demise of the Dutch
department store made some 300 people in Maastricht, most of
them part timers, lose their job.
Maastricht has now the best bar in the Netherlands. In de Karkol,
based in the Stokstraat, once the red light district, has been selected
by a jury of trade publication Misset Horeca. It’s no big surprise
since the bar had been in the top ten of the Misset Café Top 100
for a number of years. The Karkol is renowned for its homely vibe
and a distinct Maastricht flavour. Go there if you want to get
an earful of the local dialect -and maybe you will end up singing
along with some of old Maastricht’s favorite tunes.
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Proost: In de Karkol wint cafeprijs / Watering hole of the year

V&D WORDT HUDSON’S BAY

He Canadese warenhuis Hudson’s Bay gaat zijn intrek
nemen in het voormalige V&D-pand in de Grote Staat. Het
stadsbestuur heeft er bij het concern op aangedrongen zoveel
mogelijk oud-V&D’ers te recruteren. Bij het faillissement
van Vroom&Dreesmann verloren in Maastricht driehonderd
mensen -veelal oudere parttimers- hun baan.
BELGEN NEMEN MAASTRICHTS ERFGOED OVER

Woonwarenhuis Loods 5 verwacht in 2018 open te gaan
achter het Eiffelgebouw, het industrieel monument waar
vroeger de aardewerkfabriek Sphinx was gevestigd.
Het Belgisch bedrijf heeft enkele panden voor één
euro overgenomen van de gemeente. De firma neemt
als tegenprestatie de renovatie voor haar rekening. De
verwachting is dat de nieuwe winkel voor circa honderd
banen gaat zorgen en zo’n 300 duizend bezoekers zal
trekken. Loods 5 wil 15duizend vierkante meter -drie
voetbalvelden- winkelruimte realiseren op het gebied
van wonen, interieurs, tuininrichting en dergelijke. Het
stadsbestuur ziet er nauwelijks concurrentie in voor winkels

in het centrum van de stad. Veel ondernemers zijn daar
lang niet van overtuigd; zij zien wel degelijk een bedreiging
in een nieuwe Ikea-achtige winkel zo dichtbij.
’S LANDS BESTE CAFÉ

In de Karkol wordt uitgeroepen tot het beste café van
Nederland. De kroeg in de Stokstraat wint de jaarlijkse
Café Top 100 van vakblad Misset Horeca. De uitverkiezing
is geen grote verrassing, want de afgelopen jaren eindigde in
de Karkol telkens in de top tien. Het etablissement wordt
geroemd om de huiselijke sfeer en de gastvrijheid.
Kastelein Bart Hochstenbach is in zijn nopjes: ”Na tien
jaar subtop was het voor ons dit keer echt nu of nooit. Tja,
en dan gebeurt het uitgerekend in het elfde jaar.”
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Alles voor het goede doel / Limburg has a cowboy governor

Duo X-Elle voor het Wiecker Tribbenaol / Maastricht’s travesty of justice

PORCELEINEN VERPLEEGHUISJE

UITKIJKTOREN
Ook bij het Centraal Station gonst het van de bedrijvigheid.
Onder het stationsplein wordt druk gewerkt aan een
ondergrondse stalling voor circa drieduizend tweewielers.
De gemeente realiseert zich dat de bouw met veel overlast
gepaard gaat. Daarom worden de bouwomheiningen
versierd en komt er ‘n elf meter hoge uitkijktoren waar
maximaal zestig mensen tegelijk van het uitzicht op de
kuil en omgeving kunnen genieten. De kosten, 60duizend
euro, worden gedekt door het bedrijfsleven, de gemeente,
het bouwconcern en de NS. De toren blijft een jaar staan.

Jos Benders heeft zijn belofte aan zijn moeder gestand
kunnen doen. Ze hoefde tot haar dood niet uit haar huis.
Van december 2008 tot haar overlijden begin 2013 is zij
thuis verzorgd. Dat ging niet zonder slag of stoot, er
diende van alles te worden geregeld. Zo moesten diverse
mensen worden ingeschakeld om die verzorging mogelijk
te maken. Benders had daartoe de beschikking over pgb-geld.
Samen met zijn broer Frank heeft hij ook het nodige moeten
bijdragen, maar hij heeft geen idee hoeveel. Zijn moeder,
oma Toos, haalt haar 101ste verjaardag. Over de zorg voor
haar, in het privé-verpleegkliniekje in het ouderlijk huis
aan de Laan van Brunswijk, heeft Benders een boekje
geschreven: ‘Liefde met voorbedachten rade’.
SLIMME CAMERA’S TEGEN FIETSENOVERLAST

De gmeente wil graag dat inwoners vaker de fiets nemen
en de auto laten staan. Die oproep is niet aan dovemansoren
gericht: mensen stappen inderdaad meer op de fiets. Het
gevolg is dat op drukke dagen overal in de binnenstad
rijwielen worden gestald, wat een rommelig staatbeeld
kan opleveren. De gemeente is nu van plan camera’s te
plaatsen die registreren wanneer iemand zijn fiets ergens
neerzet. Op die manier kan de gemeente na twee weken
de fiets weghalen als die er nog altijd staat, wat vooral met
goedkope tweewielers van studenten nogal eens gebeurt.
De camera’s bieden ook meer toezicht, zodat de kans op
diefstal afneemt.

EXTRA GELD VOOR ARME KINDEREN

Het komt maar zelden voor in de gemeenteraad dat de
oppositie een slag binnenhaalt. Het lukt Frans Bastiaens,
PvdA-fractievoorzitter. Een motie van hem over armoedebestrijding wordt met steun van coalitie-partij SP
aangenomen met 20 stemmen voor en 18 tegen. Extra
geld uit Den Haag moet nu structureel worden ingezet
voor het bestrijden van armoede onder kinderen.
Een andere markante PvdA-er kijkt in november terug:
oud-wethouder John Wever. In zijn autobiografie
Eigenwijs in Maastricht doet hij verslag van de weg die hij is
gegaan. Heerlenaar Wevers was van 1974 tot 1994 een wethouder voor Stadsontwikkeling die met nieuwe projecten
een stempel drukte op de groei van de stad.
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Uitkijk over bouw fietsenstalling / Temporary viewing platform near new underground bicycle parking

Herdenking bombardement Blauwdorp / Memorial for victims WW2
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11de van de 11de: Maastricht leeft op / Carnival kickoff

DE ELFDE VAAN DE ELFDE: LOL EN ERGERNIS

HONDERD JAAR TAPIJNKAZERNE

De start van het carnavalsseizoen is weer een succes -althans
voor de duizenden bezoekers van het festijn. Ze komen
uit de hele provincie, meestal met de trein, waardoor de NS
extra treinen moet inzetten. In een opperbeste stemming
arriveren ze op het station van waar ze in een bonte stoet
naar het Vrijthof trekken. Tal van Maastrichtenaren hebben
er niet zoveel mee. Ze staan aan de kant van de weg te
mopperen en klagen over de rotzooi die de carnavalsgasten
maken. Die hebben in hun kleurrijke uitdossing veel lol
en plezier.

Ruim honderd jaar geleden ging de eerste schop de grond
in voor de Tapijnkazerne, die de uitgeleefde soldatenbarakken verving van het garnizoen Maastricht. De kazerne
is nog tot 2012 in gebruik geweest bij de NAVO (Afcent).
Het eeuwfeest wordt in gebouw M gemarkeerd met een
expositie en het boekje 100 Jaar Tapijn - Van kazerne naar
studiehuis. De gebouwen worden nu vooral gebruikt door
de universiteit, terwijl het voormalige kazerneterrein wordt
gekoppeld aan het stadspark. Wie was de naamgever van
het kazernecomplex? Tapijn was een Franse vestingexpert.

BOEKENBEURS VOOR GOEDE DOELEN

Zo’n veertig vrijwilligers zijn een hele dag in de weer
met het inrichten van een megaboekenbeurs bij het ROC
Leeuwenborgh. Het evenement wordt jaarlijks gehouden.
De doelstelling is om in één weekend 30duizend tweedehandsboeken en duizendenden elpees en cd’s te verkopen.
De opbrengst gaat naar goede doelen in Maastricht en
omstreken.
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Vijfde editie Maastricht Awards / Maastricht awards excellence

Sinterklaas trekt veel volk / Dutch Santa Claus in town
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Pastoor Dautzenberg nieuwe deken Servaasbasiliek /
New church leader

Kinderochtend in het MECC / Jumping Indoor Maastricht

-NOG IETS ANDERS?

SLUISDEUR VERVANGEN

‘VLEUGELKES’ WINT

De keersluis in het Julianakanaal ter
hoogte van Limmel heeft een nieuwe
hefdeur. Het gevaarte is 54 meter
lang, 8 meter hoog en 180 ton zwaar.
Eerder was de operatie niet doorgegaan omdat het schip dat de deur
van de fabriek in Gent vervoerde bij
Elsloo tegen een brug voer, waardoor
de hefdeur werd beschadigd.

Patrick van de Weyer flikt het weer.
Zijn chanson ‘Vleugelkes’ wint
het Vastelaovendleedjesconcours,
waarmee het is uitverkoren tot
carnavalslied van 2017. Het is niet de
eerste keer dat Van de Weyer wint.
Hij brengt het lied ten gehore samen
met Nick van Oerle.

NIEUWE DEKEN

John Dautzenberg uit Chevremont
is door het bisdom benoemd tot
nieuwe deken van Maastricht. In die
functie volgt hij Mathieu Hanneman
op, die in 2016 overleed. De 33-jarige
Dautzenberg wordt tevens pastoor
van de parochies Sint Servaas, Sint
Anna en Sint Lambertus.
MIRANDA NEEMT AFSCHEID

Miranda van Kralingen, artistiek leider
van Opera Zuid, neemt na ruim 12 jaar
afscheid. Dat gebeurt met de opvoering
van de opera Le Nozze di Figaro
in het Theater aan het Vrijthof. De
première markeert ook het 25-jarig
jubileum van het gezelschap. Na de
voorstelling ontvangt Van Kralingen
de hoge provinciale onderscheiding
‘Limburger van Verdienste’.
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Magisch Maastricht / Splendor of the river

Juf Vivianne schrijft kindercarnavalsboek / Children’s book for Carnival
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A sports minded city with challenges
Maastricht is a city that enjoys sporting events: it has
invested hundreds of thousands of euros to get a run of the
Iran Man triathlon, and is quite willing to pay up to lure
the Tour de France to town in the near future. Local professional soccer club MVV has been rescued from the brink
with tax payer’s money several times over the past years.
Events like the Iron Man attract thousands of participants
and spectators who spend their money freely, which is
good for the local economy. Last year estimated spending
amounted to some 4 million euros. Although there is now
more competition from a similar triathlon across the border
in Germany, Maastricht has decided to continue the contract
with the Iron Man company.
With respect to amateur sports municipal policy is more
of a mixed bag, according to a report of the Maastricht
Rekenkamer. The municipal audit office says there is a
lack of management and transparency in relation to the
costs of amateur sports grounds and gyms.
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Care to walk around in ancient times? Check out the Roman
Maastricht app, developed to give insight, in virtual reality,
about the city in Roman times when the river crossing
that became Maastricht was named Mosa Trajectum.
The plan is now to expand this app by adding different
parts of the Via Belgica, the road the Roman army built
from the coast to Cologne. Until that multilingual
app is ready, you can try the (Dutch language only) site
viabelgicadigitalis.nl.
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Schaatsen op het Vrijthof / Magical Maastricht: winter skating

MAGISCHE SCHAATSBAAN OP VRIJTHOF OVERDEKT

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake opent op het
Vrijthof de zevende editie van ‘Magisch Maastricht’. Het
meest opvallend is dat de grote schaatsbaan nu overdekt
is. Ook is er een afgescheiden oefendeel voor kinderen. In
de sfeerverlichting is door stichting Winterevents flink
geïnvesteerd met 4,5 kilometer guirlandes, 1000 zwevende
bollen, 50 kroonluchters, 146 verlichte bomen en 660
lichtballen. Verder zijn er 120 optredens gepland, 30 meer
dan in 2015. De nieuwe aankleding moet weer circa een
half miljoen bezoekers trekken.
AFSCHEID VAN SCHAPENHOEDER

Maarten Vlas uit Gulpen vertrekt na zeven jaar als schaapherder van de Sint Pietersberg. ”Je moet een beetje
vroedvrouw, dierenarts, ecoloog en planner voor dit beroep
zijn”, meldt hij bij zijn afscheid. Dat is een wat ander
beeld dat menigeen van het herdersvak heeft: ‘Iemand die
de hele dag geen klap uitvoert en zijn schapen het gras
laat maaien’. De 53-jarige Vlas kent de Pietersberg als geen
ander. Het is een lappendeken van plekken die ieder hun

eigen kenmerken hebben. Hij was er voortdurend bezig
om de flora en fauna te stimuleren -zo weet hij bijvoorbeeld
wanneer de gulden sleutelbloem bloeit. Verder heeft hij
oog in oog gestaan met de oehoe, met vossen, dassen en
bunzings. Vlas emigreert met zijn vrouw Marlou en hun
bordercollies naar de Franse Auvergne.
LANDGOED MET RIJKE HISTORIE

Landgoed Mariënwaard, normaal niet toegankelijk voor
publiek, is in december even open vanwege een natuurwerkdag georganiseerd door het Centrum voor Natuur- en
Milieu Educatie (CNME). Dat draagt het beheer van het
landgoed nu over aan het Limburgs Landschap. In de
toekomst zullen verschillende natuurgebieden met elkaar
verbonden worden en open worden gesteld voor wandelaars
en fietsers. Mariënwaard meet 32 hectare; vroeger was het
nog veel groter. Het hoorde toen bij landhuis La Grande
Suisse, ooit eigendom van aardewerkfabrikant Petrus
Regout. De grandeur van het gebied is nog te zien aan de
brede beukenlanen, de vijvers, de eeuwenoude taxusbomen
en de resten van een kerkhof.
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John Wevers / Alderman Wevers spills the beans

Volleks Tejater speelt Slokspek / Scrooge in Maastricht

MEMOIRES VAN EIGENWIJZE WETHOUDER

doelstelling van 550 wooneenheden zijn er 450 gehaald,
dankzij een investering van veertig miljoen euro. Dat mag
een succes heten.

Terugkijken in boekvorm: er zijn in Limburg weinig politici
die zich er serieus aan wagen. John Wevers, twintig jaar
wethouder Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, doet het wel. Hij publiceert zijn
memoires over zijn bestuursperiode, die liep van 1974
tot 1994. In zijn boek Eigenwijs in Maastricht beschrijft
hij zijn ervaringen met tegenwerkende ambtenaren, met
projectontwikkelaars die het rijk alleen hebben en met
corruptie. De term ‘vriendenrepubliek’ valt herhaaldelijk.
Wevers komt van ‘buiten de muren’, dat heeft er misschien
mee te maken. Hij werd in 1936 geboren in Heerlen. Als
kind komt hij regelmatig over de vloer in Maastricht,
waar de oudste zus van zijn moeder woont. Na zijn studie
aan de HTS vestigt hij zich als architect in de stad. In 1967
wordt hij lid van D66 en zet hij zich met de actiegroep
B4 in voor herstel van de binnenstad. In 1973 wordt hij
lid van de PvdA, en na nog geen jaar wordt hij wethouder
-zonder enige raadservaring.
WONEN BOVEN WINKELS WORDT TE DUUR

Wonen boven Winkels houdt er na 25 jaar mee op. Dit
betekent dat de organisatie niet langer winkelpanden in de
binnenstad aankoopt om leegstaande bovenverdiepingen te
verbouwen tot studentenkamers, studio’s of appartementen.
De aandeelhouders -de universiteit, woningcorporatie
Woonpunt en de gemeente- moeten vaststellen dat het
aankopen en verbouwen van onroerend goed in de binnenstad
simpelweg te duur is geworden. Van de oorspronkelijke

APP VOOR ROMEINS MAASTRICHT

Er komt een speciale app om virtueel door Mosa Trajectum
te lopen, de oude Romeinse plaats aan de Maas die later
Maastricht werd. Maastricht is een van de gemeenten
in de regio die samen met de provincie drie ton op tafel
legt om hiermee de Romeinse weg, de Via Belgica, weer
zichtbaar te maken. Het idee is om ook in andere gemeenten
die aan de oude legerweg der Romeinen liggen, zo’n
augmented reality toer te maken. Via allerlei exposities,
in combinatie met enkele bescheiden opgravingen die
sporen van de weg tonen, kunnen Limburgers en toeristen
dan beter bekend raken met het antieke verleden.
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Spontaan trainen met Tom / open training with Tom Dumoulin

Jezuietenberg bij kaarslicht / Religious cave in Cannerberg
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Lionsclub plant tulpen / Planting tulips for refugees

DE LAATSTE VEOLIABUS

Na tien jaar zit het erop: Veolia draagt het regionale
openbaar vervoer na een turbulente aanbesteding over
aan concurent Arriva. Op 10 december kunnen honderden
chauffeurs, machinisten en andere personeelsleden hun
zwart-rode Veolia-jas wisselen voor een nieuwe uitdossing.
Een terugblik laat zien dat Veolia ervoor zorgde dat het ov
voor meer mensen binnen bereik kwam, zowel in de steden
als in de kleine kernen. Ondanks allerlei beginproblemen
heeft Limburg er baat bij gehad, aldus deskundigen.
Dienstregelingen werden uitgebreid, de afstemming tussen
trein en bus werd beter en de voertuigen bleken hypermodern. Limburg was niet langer meer de plek waar
’s lands oudste treinstellen werden ingezet. Met de
opdracht was een bedrag gemoeid van 1,2 miljard euro.
REKENKAMER KRAAKT SPORTBELEID

Menige sportclubbestuurder in de stad zal de vaststelling
van de Maastrichtse Rekenkamer onderstrepen: het
gemeentelijk beleid inzake sportaccommodaties rammelt
aan alle kanten. Het ontbeert sturing en de controle van

de gemeenteraad is allesbehalve evenwichtig en transparant.
Een logisch tarievenstelsel is eveneens ver te zoeken. Zo
betaalt een hockeyer 14 euro per jaar voor de accommodatie,
terwijl een volleyballer er 152 euro voor moet neertellen.
Volgens het gemeentebestuur is toch wel vooruitgang
geboekt, zoals met de in 2011 opgerichte uitvoeringsorganisatie Maastricht Sport, het Geusseltbad, de Geusselthal en de aanstaande Boulodrome. Ook is een extra
hockeyveld aangelegd.
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Zware bloembakken ter bescherming kerstmarkt / Hidden barriers protect Vrijthof

Maastricht heeft nu ook Kerstman / Hoho: a proper Santa Claus in town
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NS loopt deuk op door Arriva / Train clash in Limburg

-NOG IETS ANDERS?
TREINVERKEER VAST NA BOTSING

De treinen van de nieuwe regiovervoerder Arriva lopen hun eerste deukje
op. Bij het verlaten van het station
in Maastricht botst een Arriva-trein
tegen een lege Sprinter van de NS
aan. Het spoorverkeer bij Maastricht
ondervindt er enkele uren hinder
van. De veertig passagiers van de
Arriva-trein komen gelukkig met de
schrik vrij.
DOEK VAN BEATRIX OP DE VEILING

Bij Venduhuis Dickhaut gaat een doek
onder de hamer dat in 1950 werd
vervaardigd door prinses Beatrix.
Ze is dol op paarden en dat is goed
te zien op het schilderij. Volgens het
veilinghuis moet het kunstwerk
minimaal 3000 euro opbrengen.

IRON MAN

TROMBONIST

De tweede editie van de Iron Man
triatlon, in juli 2016, heeft volgens
onderzoek van Hogeschool Zuyd
ruim 4 miljoen euro aan bestedingen
in stad en regio opgeleverd. Dat is
meer dan twee keer zoveel als het
debuut in 2015. Het aantal deelnemers
verdubbelde bijna, en er kwamen
ruim 11duizend bezoekers speciaal
voor de wedstrijd naar de Euregio.

In het Academisch Ziekenhuis overlijdt
Ruud Merx op 47-jarige leeftijd. Hij
was sinds 1994 trombonist in het
Johann Strauss Orkest van André Rieu.
Tijdens een tournee in Engeland wordt
hij getroffen door een hartinfarct. De
concertreeks daar werd verder afgelast.

BLOEMENZEE

Het grasveld bij het asielzoekerscentrum in Malberg zal in het voorjaar
in een bloemenzee veranderen. Bewoners hebben drieduizend tulpenbollen
geplant op de Taliënruwe. De bollen
zijn een geschenk van de Lionsclub
Trajectum, die zo een kleurrijke
verbinding wil maken tussen wijkbewoners en vluchtelingen.

VERWARDE MAN

Een 35-jarige verwarde man is na
aanhouding door de politie in winkelcentrum Brusselsepoort overleden.
De Macedoniër, die eerder te horen
had gekregen dat hij binnen een
maand uitgezet zou worden, zorgde
voor overlast. Omdat hij zich agressief
gedroeg ontstond er een worstelpartij
die hij niet overleefde.

DECEMBER 2016

Kerstfeestje expats in Ainsi / Christmas party for expats

Sloop woningen Javabuurt / Maastricht urban renewal
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On a slippery slope
Real winters are rare these days, but the start of 2017 gives
a glimpse of good old times. A bout of icy sleet covers the
streets and squares in January, leading to a surge of patients
with broken bones in emergency wards of hospitals.
Even the traditional Epiphany celebration organised by
the church of Onze-Lieve-Vrouwe is hampered by wintery
conditions. The procession in the inner city has to deal
with patches of black ice. Municipal workers have to put
extra salt on slippery cobbled stones for the event to proceed.
To the disappointment of the public the camels, donkeys
and sheep that are part of the parade have to remain in
their stables -letting them slip and slide in downtown
Maastricht would amount to animal cruelty.
Did you know that Maastricht once had custody of the
Night Watch, Rembrand’s most famous painting?
It happened in the Sint Pietersberg, that charming hill on
the southern edge of town which has a fascinating maze
of tunnels and grottoes. During the Second World War
the Nachtwacht and hundreds of other Dutch masterpieces
were stored in a specially built bunker inside the hill.

 Januari 2017

One of the Maastricht guards of these treasures was Jos
‘Sjo’ Ceulen, who was also the founder of Chalet Bergrust.
A commemorative plaque for Sjo has been unveiled at the
entrance of the northern tunnel by his cousin Valère Ceulen.
Want to visit the tunnels? Check out Maastrichtunderground.nl.

JANUARI 2017
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Koude Driekoningentocht / Wintery religious parade

IJZELSTOET

De traditionele Driekoningenstoet, georganiseerd door
de Onze-Lieve-Vrouwekerk, trekt voor de twaalfde keer in
successie door de binnenstad. De optocht was bijna niet
doorgegaan vanwege de ijzel: de straten zijn spiegelglad.
Een extra strooironde door de gemeente doet wonderen.
De stoet kan de straat op, maar helaas wel zonder de
gebruikelijke beestenboel. Voor de kamelen, ezels en
schapen is het toch nog te onveilig.
ZIEKENHUIS HEEFT HET DRUK VANWEGE GLADHEID

De jaarwisseling verloopt rustig, maar het winterse weer
in januari verrast menigeen. Plotse gladheid heeft veel
valpartijen tot gevolg. De spoedeisende hulp van het
ziekenhuis heeft de handen vol aan patienten die binnenkomen met arm-, been- en heupbreuken. Een tragisch
ongeval in een eerdere nieuwjaarsnacht leidt deze maand
tot een eis van twee jaar cel en een rijverbod van vier jaar
voor een snorfietser. Die reed tijdens de jaarwisseling van
2015 door rood licht. Met fataal gevolg: zijn passagiere van
52 jaar overleefde de botsing met een auto niet. De snorfietser

was stomdronken. De officier van justitie rekende hem
het ongeluk zwaar aan omdat hij al twee keer eerder was
betrapt op rijden onder invloed.
PLAQUETTE VOOR PIONIER SJO

Bij de ingang van het Noordelijk Gangenstelsel van de
Sint Pietersberg, aan de Ganzendries, wordt een herinneringsplaquette onthuld. De plaat is een aandenken
aan Jos ‘Sjo’ Ceulen. Hij is stichter van Chalet Bergrust,
opensteller van het gangenstelsel en een van de bewakers
van de Nachtwacht en andere Nederlandse kunstschatten
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Valère Ceulen, neef van
Sjo Ceulen, onthult de plaquette en houdt een toespraak.
Hij herinnert eraan dat zijn familie in 2006 Chalet Bergrust
en de omliggende gronden heeft overgedragen aan de
gemeente. Door die overdracht is de gemeente in staat
gebleken het Omgevingsplan Fort Sint Pieter uit te voeren.
Het is anno 2017 daadwerkelijk gerealiseerd.
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Hoornist Rob van de Laar wint muziekprijs / Dutch Music Award

WIEKENTSCHOOL VIERT SUCCES

De Wiekentschool Maastricht bestaat tien jaar. Het
initiatief, onder auspiciën van stichting Trajekt, is erop
gericht kinderen van 10 tot en met 14 jaar kennis te laten
maken met beroepen die ze in hun eigen leefwereld niet
of nauwelijks kennen. Het gaat om kinderen uit achterstandswijken als Wijckerpoort en Wittevrouwenveld. De
school, die eigenlijk geen echte school is, is een succes.
Ruim vijfhonderd leerlingen hebben tal van beroepen
leren kennen.
EIGEN RABBIJN VOOR JOODS LIMBURG

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de
Joodse Gemeente in Limburg weer een eigen rabbijn -of
eigenlijk twee. Het zijn Abraham Cohen en zijn echtgenote
Etty. Cohen: “Wij doen dit werk samen, dat zou ook niet
anders kunnen. Rabbijn is meer dan een baan. Het is een
opdracht die je samen met je echtgenote vervult.” Cohen zal
zich in eerste instantie richten op de provinciale hoofdsynagoge in Maastricht, maar hij wil zeker ook de kleinere
synagogen in Limburg bezoeken.
TOPKOK WORDT TRIATLEET

Huub Biro (56) kookt zijn laatste potje in zijn restaurant
Senza Nome. Op de afscheidsavond aan de Hoogbrugstraat
zit zijn restaurant tjokvol. Biro gooit het roer om: hij gaat
veel meer tijd steken in zijn sportieve passie de triatlon,
die hij een tijdje terug weer oppakte onder deskundige

Filmmuziek in Lumière / Buster Keaton in The General

leiding van de bekende triatleet Bas Dieteren. Inmiddels
heeft hij aan de twee Maastrichte edities van de Ironman
deelgenomen en kijkt hij uit naar verschillende wedstrijden
in Australië, Nieuw-Zeeland en Azie. Zijn eetzaak is
verkocht aan twee jonge ondernemers, twee ijssalons
houdt hij aan. “Dat is veel te leuk om te doen. Bovendien
zijn ze een stuk lucratiever dan een restaurant.”
’T PEERD VAAN BEITE

‘t Peerd vaan Beite’ is een begrip bij vele oudgedienden in
Maastricht. Het verwijst naar de roemruchte limonadefabriek aan de Brusselsestraat, die vroeger met paard en
wagen de frisdrank bezorgde. Wanneer de firma in 1975
de deuren sluit blijven de monumentale panden lang
leeg staan. Ondertussen zijn ze verkocht aan drie jonge
vastgoedontwikkelaars, die er woningen voor starters van
maken. Daarbij streven ze ernaar de monumentale waarden
zoals deuren, ornamenten en vloeren te behouden.
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Wethouder en deputé tekenen voor de stad / Urban development

Brievenbus gered in Wolder / Saving a red mailbox
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Giel Braeken in zijn winkel / RIP Giel Braeken, oldest drugstore owner (95) in Maastricht

OUDSTE DROGIST OVERLEDEN

Een karakteristiek winkelier is uit het stadsbeeld weggevallen: Giel Braeken, Nederlands oudste drogist, overlijdt
op 95-jarige leeftijd. Sinds 1950 stond hij in zijn drogisterij
Sint Martinus aan de Stenen Brug. De krasse ondernemer
trok regelmatig de aandacht. De laatste keer gebeurt dat
na een actie van de Duitse studente Sandrina Burkhardt.
Ze wordt op een dag geraakt door een terloopse opmerking
van Braeken dat hij die dag 66 jaar getrouwd zou zijn, als
zijn vrouw Sophia nog had geleefd. Sandrina zorgt ervoor
dat de drogist wordt overladen met cadeaus, bloemen en
aandacht van talloze studenten.
SCHRIK VAN UIL

In Wolder, vlakbij het Millenniumbos, zit een oehoe die het
heeft voorzien op hondjes en katten. Wandelaars schrikken
zich een hoedje als de grote roofvogel rakelings over hun
hoofd vliegt. Volgens Gejo Wassink van de Oehoewerkgroep
gaat het waarschijnlijk om een tamme vogel die pas is
vrijgelaten. Wilde oehoes jagen namelijk alleen ’s nachts.
Als de grote uil komt aangevlogen moet je je hoofd

beschermen en wachten totdat hij is overgevlogen, terwijl
honden kort aangelijnd moeten bijven.
MVV SPEELT IN HISTORISCH TENUE

MVV speelt op haar 115e verjaardag de derby tegen
Fortuna Sittard. De spelers doen dat in een speciaal
jubileumtenue. Het shirt is wit en draagt een badge met
‘de Staar vaan Mestreech’. De broek is rood en de kousen
zijn horizontaal rood-wit gestreept. In dit tenue werd
MVV op Hemelvaartsdag 1947 kampioen in district VI.
De ploeg stond destijds onder leiding van trainer Wim
Groenendij, met in de selectie vooral spelers uit eigen
kweek zoals Jeu van Bun, Van Kerkoerle, Pie Kaanen,
Nicolai, Vlieks en Penders.
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Stadsprins Jerome I met dochters en vrouw / New Prince Carnival Jerome I and family

MVV viert 115e jaar / Historic soccer match for local pride MVV
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De winnaars van de sportprijzen / Maastricht Sport Award winners

-NOG IETS ANDERS?
SPORTPRIJZEN

In het AINSI-theater worden de
Maastrichtse sportprijzen uitgereikt.
Polsstokhoogspringer Koen van der
Wijst wordt talent van het jaar,
schoonspringster Uschi Freitag sportvrouw en wielrenner Tom Dumoulin
sportman. Erik van der Pluijm wordt
geëerd vanwege zijn verdiensten voor
de squash-sport. Oud-judoka Pierre
Zenden reikt de prijzen uit.
LUCAS EN STEVE

Het befaamde Maastrichtse dj-duo
Lucas en Steve krijgt een wekelijkse
show op Radio 538. Het duo is voortaan
van vrijdag op zaterdag in het holst
van de nacht te horen. Lucas (26) en
Steve (24) vernemen het grote nieuws
bij terugkomst van een serie optredens
in Azië.

NATUURONDERSCHEIDING

Henny Kloosterboer en Rene Pirson
krijgen de Tineke de Jong-penning
van het IVN. Het is een onderscheiding
voor vrijwilligers die zich verdienstelijk
hebben gemaakt voor natuur-educatie
en duurzaamheid. Het echtpaar is
sinds 1992 actief lid van het Instituut
voor Natuureducatie.
TOPHOTEL IN LIOF-GEBOUW

Veteraan-ondernemer Benoit Wesly
gaat een Grand Hotel vestigen in het
monumentale LIOF-gebouw aan de
Boschstraat. Hij heeft het pand voor
2,2 miljoen euro aangekocht.

SNELTREIN MAASTRICHT-AKEN
NADERT LANGZAAM

De snellere treinverbinding tussen
Maastricht en Aken komt langzaam
dichterbij. De EU heeft ruim 24 miljoen
euro toegezegd voor verdubbeling
en elektrificatie van het spoor tussen
Heerlen en de Duitse grens. Verwacht
wordt dat geld voor het Duitse deel
van het traject nu ook volgt. Dan kan
over ongeveer drie jaar elk half uur
een snelle trein van Maastricht via
Heerlen naar Aken rijden. Overstappen
is daarbij niet meer nodig.
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Benefietrun Zweit veur Leid / Supporting Mom & Dad at running event

Een bijzondere Lamborghini / InterClassics Maastricht 2017: a special tractor
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Onderzoek in het
Maastricht UMC+
Binnen het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ vindt
het onderzoek plaats in ‘research schools’. In zo’n school
werken onderzoekers en clinici vanuit allerlei verschillende
disciplines samen om alle relevante kennis en inzichten
rondom een bepaald thema te bundelen.
Elke school bestrijkt zijn eigen onderzoeksgebied dat direct
gekoppeld is aan patiëntenzorg. Zo kunnen nieuwe inzichten
in het onderzoek snel worden toegepast in de praktijk en
andersom kunnen vragen vanuit de kliniek vertaald worden
naar nieuw onderzoek. Dit leidt weer tot nieuwe kennis
die wordt gebruikt voor nieuwe en betere behandelingen,
richtlijnen en preventieprogramma’s die bijdragen aan
een gezonder leven.
Het grote onderzoeksthema van een school (zie tabel) wordt
opgedeeld in verschillende aandachtsgebieden en onderwerpen. Binnen één school worden allerlei onderzoeksprojecten uitgevoerd. Aan een project werken meerdere
onderzoekers: van jonge onderzoekers (promovendi en
postdoc’s) tot hoogleraren. Elke onderzoeksschool wordt
geleid door een wetenschappelijk directeur.

Toekomstvisie Brightlands Maastricht Health Campus

Het MUMC+ telt zes onderzoeksscholen, elk hoog
aangeschreven in hun vakgebied:
CAPHRI
School for Public Health
and Primary Care
CARIM
School for Cardiovascular
Disease
GROW
School for Oncology and
Developmental Biology
MHeNs
School for Mental Health
and Neuroscience
NUTRIM
School of Nutrition and
Translational Research
in Metabolism
SHE
School of Health
Professions Education

primaire
gezondheidszorg
hart- en
vaatziekten
kanker en
ontwikkelingsbiologie
psychiatrie en
neurowetenschappen
voeding en metabolisme

onderwijsontwikkeling
gezondheidszorgprofessionals
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Research in
Maastricht UMC+
At Maastricht University Medical Center+ research takes
place in research schools. In such a school, researchers
and clinicians from a variety of disciplines work together
to bundle all relevant knowledge and insights around a
particular theme.
Each research school covers its own research area, which is
directly linked to patient care. Because of this strong link
between health research and health practice, new research
insights can be applied quickly in clinical practice, and
clinical questions can be translated into new research.
This emerges in new knowledge that is used for new and
better treatments, guidelines and prevention programs
that contribute to a healthy living.
A school’s primary research theme is divided into several
focus areas and topics. Within one school, all kinds of
research projects are being carried out. Several researchers
work together on a project: from young researchers (PhD
students and postdocs) to professors. Each research school
is being led by a scientific director.

Artist impression of Mosae Vita, Brightlands Maastricht Health Campus
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MUMC+ has six different research schools, each highly
regarded in their field:
CAPHRI
School for Public Health
and Primary Care
CARIM
School for Cardiovascular
Disease
GROW
School for Oncology and
Developmental Biology
MHeNs
School for Mental Health
and Neuroscience
NUTRIM
School of Nutrition and
Translational Research
in Metabolism
SHE
School of Health
Professions Education

primary care

cardiovascular disease

cancer and
developmental biology
psychiatry and
neuroscience
nutrition and
metabolism

educational development
for health professionals
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CAPHRI: van Brain Drain
naar Brain Gain
Wanneer je als onderzoeksschool niet hoeft te concurreren met verschillende academische ziekenhuizen,
je dus een hele regionale onderzoekspopulatie tot
je beschikking hebt, en dan ook nog Europa als je
proeftuin kunt gebruiken, dan ben je internationaal
gezien behoorlijk in trek. Het Care and Public Health
Research Institute (CAPHRI) vormt binnen de
Universiteit Maastricht dan ook niet voor niets een
bijzondere ‘melting pot’ van onderzoekers, kennis en
culturen, zo stelt directeur prof. Maurice Zeegers.
Wat doet CAPHRI in Maastricht?
“Het is een van de zes onderzoeksscholen van de faculteit
Geneeskunde, Medicine and Life Sciences in Maastricht.
We richten ons op het verbeteren van de individuele kwaliteit van leven, de algemene volksgezondheid en de gezondheids- zorg. In dat kader werken we intensief samen met
Maastricht UMC+ maar zeer zeker ook met de omgeving.
In tegenstelling tot de andere onderzoeksscholen van de
Universiteit Maastricht, richten wij ons in ons onderzoek
niet op een bepaalde ziekte, maar juist op gezondheid in
het algemeen.
“We bevinden ons daarmee ook meer aan de preventie
of juist de zorgkant. Belangrijke aandachtsgebieden
voor ons zijn bijvoorbeeld de gezondheidsbevordering,
-economie en -beleid, maar ook de wijkzorg, revalidatie
en ouderenzorg. De onderzoekspopulatie die voor ons van
belang is bevindt zich voornamelijk buiten de muren van
het ziekenhuis. Daarom werken wij intensief samen met
de zorgaanbieders en gemeenten in de regio. Limburg
Gezond is een van onze motto’s.”
Wat maakt CAPHRI interessant internationale onderzoekers?
“We onderscheiden ons als School met name door de
locatie en de regio waarin we actief zijn. Hier in de regio
ligt maar één academisch ziekenhuis. Dat betekent dat
we hier degelijk bevolkingsonderzoek kunnen uitvoeren
omdat we toegang hebben tot een gehele populatie. Ze
komen hier allemaal bij Maastricht UMC+. In de Randstad
is dat al veel moeilijker omdat daar meer academische
ziekenhuizen op relatief kleine afstand van elkaar liggen. Daarnaast proberen we vanwege de gunstige ligging
zoveel mogelijk Euregionaal samen te werken. Ook dat

is iets dat voor andere onderzoeksinstituten in het land
een stuk moeilijker is.”
Hoe doet CAPHRI het internationaal gezien?
“Als je bedenkt dat op dit moment de helft van onze
promovendi afkomstig is uit meer dan uit 40 verschillende
landen, dan mogen we wel stellen dat CAPHRI bijzonder
in trek is bij buitenlandse onderzoekers. We zetten bewust
in op Euregionale en internationale samenwerking. Dan
doen we niet alleen door buitenlandse onderzoekers aan
te trekken. Wij proberen dat vanuit onze school ook om te
draaien en internationale onderzoekers uit bijvoorbeeld
Afrika of Azië op locatie te trainen en zo onze kennis daarheen
te brengen. Wij omschrijven dat ook wel als: ‘Van ‘Brain
Drain’ naar Brain Gain.”
Hoe doet Maastricht het als stad voor haar internationale populatie?
“Wat Maastricht bijzonder en uniek maakt, is dat het
ondanks het groeiende internationale karakter toch zijn
eigen charme behoudt. Die combinatie is heel erg leuk,
mensen voelen zich daardoor snel thuis. Je zit hier niet in
een metropool, maar er is genoeg te doen. De tweetaligheid
in de stad is de laatste jaren enorm verbeterd. De typische
Maastrichtenaar en de zogenaamde nieuwe Maastrichtenaar
gaan voor mijn gevoel steeds beter samen.”
www.caphri.nl
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CAPHRI: from Brain Drain
to Brain Gain
If, as a research school, you do not have to compete
with different academic hospitals, and you have an
entire regional population available, and you can also
use Europe as your trial site, you are very attractive
from an international point of view. So it is hardly
surprising that at Maastricht University, the Care and
Public Health Research Institute (CAPHRI) is an
exceptional melting pot of researchers, knowledge
and culture, says its director Prof. Maurice Zeegers.
What does CAPHRI do in Maastricht?
“CAPHRI is one of the six research schools at the Faculty
of Health, Medicine and Life Sciences in Maastricht. We
focus on improving the individual quality of life, public
health in general and healthcare. In that context we work
closely with Maastricht UMC+ and particularly with parties
in the region.
In contrast to other research schools at Maastricht University, our research does not focus on a certain disorder, but
rather on health in general and we are therefore geared
more to prevention and care.
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“Important areas of expertise for us include healthcare
promotion, economics and policy, but also community
care, rehabilitation and care for the elderly. The research
population that is important to us is located mainly outside
the hospital. That is why we work closely with care providers
and municipalities in the region. Healthy Limburg is one
of our mottos.”
What makes CAPHRI interesting for researchers from all over
the world?
“As a school, we distinguish ourselves from other Dutch
research institutes mainly by the location and region in
which we work. In this region there is only one academic
hospital. This means that we can perform thorough
population research because we have access to the entire
population. Here, they all come to Maastricht UMC+.
“In the centre and west of the country that’s far more
difficult because there are more academic hospitals that
are located at a relatively short distance from one another.
We also try to work on a Euroregional basis. That is also
far more difficult for other Dutch research institutes.”
How is CAPHRI performing internationally?
“When you consider that at present, half of our PhD
candidates come from more than 40 different countries,
you can conclude that CAPHRI is extremely attractive for
foreign researchers. We focus consciously on Euroregional
and international cooperation. We do so not only by engaging
foreign researchers. We also try and do the opposite and train
our international researchers from, for instance, Africa
or Asia on location in order to transfer our knowledge to
those places. We sometimes describe this as ‘From
Brain Drain to Brain Gain.”
How is Maastricht performing for internationals?
“What makes Maastricht exceptional and unique is the
fact that despite its growing international character, it
retains its individual charm. That combination is very
special and people soon feel at home as a result. This is
not a metropolis, but there is enough to do. The language
skills in the city have improved immensely in recent years.
In my opinion, the typical Maastrichter and the new
Maastrichter are growing ever closer.”
www.caphri.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Kasia Czabanowska

“Samen met mijn dochter ben ik in 2009 van Krakau naar
Maastricht verhuisd. Daarvoor was ik al meerdere keren
in Maastricht geweest, ik had veel collega’s waarmee ik
samenwerkte en had al een goede vriend hier. Iets in mij
vond de stad toen al geweldig. Toen ik een baan aangeboden
kreeg, hebben mijn dochter en ik besloten hier naartoe te
komen.
“Het voelde vanaf dag één goed . Ik denk dat dit komt door
de vele overeenkomsten met Krakau. Zowel in Krakau als
in Maastricht genieten de mensen van het leven. In beide
steden vind je de leukste barretjes, mooiste gebouwen, eigen
cultuur en verre historie. Hier wonen, voelde dan ook alsof
ik een tweede thuis heb.
“In Maastricht is voor elk wat wils. Er is altijd wel een
plek die je mooi vindt. Je hebt de Maas, het Vrijthof, het
Onze Lieve Vrouweplein, het gebied rondom Céramique
en ga zo maar door. Voor iedereen zit er wel iets bij. Ook
de mensen zijn heel open, ze geven je een kans en doen
hun best om je thuis te laten voelen.
“Ik heb hier ook een nieuwe partner leren kennen, een ‘echte
Maastrichtenaar’. Ik denk dat het zo goed klikt tussen ons
door alle overeenkomsten met Krakau. De ‘echte Maastrichtenaren’ kleden zich stijlvol en graag mooi, daar hou ik van.
Ook houden ze van het dialect, ze zijn er trots op. Mijn
partner en vrienden proberen mij ook veel woorden te leren.
Mijn dochter is inmiddels helemaal ingeburgerd en heeft het
ontzettend naar haar zin hier. Dat is mooi om te zien.
“Wat betreft werk zit ik ook helemaal op mijn plek. Ik werk
als universitair docent, ben coördinator van verschillende
masterprogramma’s en doe onderzoek op het gebied van
Public Health Leadership. Daarnaast werk ik met veel mensen
samen, ben ik mentor en neem ik veel initiatieven. Ik ben
erg gemotiveerd en heb mijn passie gevonden. Ik vind het
altijd leuk om weer nieuwe projecten voor studenten op te
zetten en het ze hier naar de zin te maken.
“Voorlopig blijf ik hier, in het magische en charmante
Maastricht. Als ik even terug naar Krakau wil, dan is dat
vanuit Maastricht goed te doen. Ik heb veel mensen leren
kennen en dat voelt geweldig. Ik leer nog elke dag nieu-

we dingen over Maastricht. Wat ik ook heel leuk vind, of
beter gezegd lekker, zijn culinaire specialiteiten. Bijna
iedere familie heeft een eigen recept voor zuurvlees of
konijn, dat vind ik heel bijzonder.”
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 New Maastrichter
“Together with my daughter, I moved from Krakow to
Maastricht in 2009. I had been to Maastricht several times
before, I had many colleagues with whom I worked together
and I already had a good friend here.
“I had taken a liking to the city. When I could get this job
at the university, my daughter and I decided to come here.
“It felt good from day one. I think this is due to the many
similarities with Krakow. Both in Krakow and Maastricht
people enjoy life. In both cities you will find the nicest
bars, beautiful buildings, special culture and heritage.
Living here feels like having a second home.
“In Maastricht there is something for everyone. There is
always a place you will like. There’s the Meuse river, the
Vrijthof, Onze Lieve Vrouwe Square, the area around
Céramique and so on -there are just so many things that are
charming in Maastricht. People are also very open, they give
you a chance and are doing their best to make you feel at
home.
“I have also met a new life partner here, a true Maastrichter.
I think the click between is so good because of the similarities
between Maastricht and Krakow. Locals here like to dress
in style and be happy, I love that. They are proud of their
dialect too, my partner and friends try to teach me a lot
of their words. My daughter also has a great time here.
That’s nice to see.

Naam:

Kasia Czabanowska

Geboorteland:

Polen, Krakau

Werk:

Universitair docent bij de afdeling
International Health

Woont:

Sinds 2009 in Maastricht

“In terms of work, I’m in the right place. I work as a university teacher, co-ordinator of several master programs
and do research in the field of Public Health Leadership.
“In addition I am mentor and I participate in many initiatives.
I’m very motivated, I would say that I have found my passion.
I like to start new projects for students and make them feel
good about their work.
“For the foreseeable future I will stay here, in magical,
charming Maastricht. If I want to go back to Krakow for a
visit that’s easy enough from Maastricht. I now know a lot
of people and that’s great. I still learn new things about
Maastricht every day.
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CARIM: Maastricht kan nog
veel populairder worden
Als grootste en oudste research school binnen de
faculteit Geneeskunde doet het Cardiovasculair
Research Instituut Maastricht (CARIM) onderzoek
naar alle aspecten die leiden tot hart- en vaatziekten.
Een uniek instituut, aldus prof. Hackeng, directeur
van CARIM en prof. Jacobs, directeur Hart- en Vaatcentrum Maastricht.
Wat doet CARIM in Maastricht?
Hackeng: “CARIM werd opgericht in 1988 en is daarmee
de oudste van de zes onderzoekscholen binnen de Faculty
of Health, Medicine en Life Sciences van de Universiteit
Maastricht. We bestuderen alle componenten uit bloed,
hart en vaten met betrekking tot de ontwikkeling van
hart- en vaatziekten. Van moleculair ontwerp en medicijnontwikkeling tot aan de behandeling van patiënten in het
speciale hart- en vaatcentrum van MUMC+ onder leiding
van prof. dr. Michael Jacobs. Met zo’n 500 medewerkers en
ruim 40 promoties per jaar is CARIM het grootste onderzoeksinstituut op cardiovasculair gebied in Nederland.”
Waarom heeft CARIM ook internationaal een bijzondere positie?
“CARIM heeft een unieke plek in Nederland verworven
vanwege onze brede aanpak, maar vooral ook vanwege de
bijzonder korte lijnen met het MUMC+”, zegt professor
Jacobs. “Het feit dat we onderzoek hier direct kunnen
omzetten naar een behandeling, maakt CARIM en het
Hart- en Vaatcentrum van Maastricht bijzonder sterk.
Zo wordt er bijvoorbeeld veel onderzoek gedaan naar
hartritmestoornissen. De bevindingen worden direct vertaald naar nieuwe behandeltechnieken en apparatuur.
“Behandelaar en onderzoeker struikelen hier haast over
elkaar. Ze hebben zulk intensief contact, dat zorgt voor
enorme interactie en motivatie voor het doen van nieuw
onderzoek”, aldus professor Hackeng. CARIM werd onlangs
uitgeroepen tot cardiovasculair topinstituut in Europa.
Hoe heeft u te maken met nieuwe Maastrichtenaren?
“We werken met heel veel nationaliteiten verspreid over
vijftien vakgroepen. Alleen al binnen mijn afdeling Biochemie
waren er in de afgelopen tien jaar zo’n veertig nationaliteiten
actief. Nederland is een heel slim land, maar wel klein en dus
is het aanbod specialisten en onderzoekers op cardiovasculair

gebied beperkt. Het is heel waardevol om internationaal
kennis uit te wisselen en uiteraard willen we heel graag
slimme mensen van buiten Nederland bij ons onderzoek
betrekken. Die komen maar al te graag naar Maastricht,
vanwege onze geïntegreerde aanpak.”
Hoe doet Maastricht het als stad voor internationals?
“De internationalisering van de universiteit en het ziekenhuis hebben eraan bijgedragen dat de stad als het ware is
veranderd van boerendorp naar stad met wereldse allure.”
Jacobs: “Ook de medische industrie heeft Maastricht
inmiddels ontdekt. Ik organiseer hier jaarlijks een groot
congres. Dat heb ik zo’n tien jaar geleden van Amsterdam
naar Maastricht gehaald. In het begin was iedereen nog
verbaasd: “Maastricht, waar is dat?” Inmiddels is het
helemaal vanzelfsprekend. De stad is er ook helemaal op
ingericht met haar hotels, culinaire en culturele aanbod.”
“Je hebt hier alles wat je wilt”, zegt professor Hackeng.
“Je zit hier niet in het centrum van Nederland, maar wel
in het centrum van Europa. En uiteindelijk wordt dat de
toekomst. Het zou mij niks verbazen als deze regio de
komende tien jaar nog veel populairder wordt om te wonen
en werken. Alleen de bereikbaarheid kan beter.”
www.carimmaastricht.nl
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CARIM: Maastricht could well
become even more popular
As the largest and oldest research school within the
Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, the
Cardiovascular Research Institute Maastricht conducts
research into all factors that cause heart and vascular
disease. The institute is unique in the Netherlands,
explain Professor Hackeng, Director of CARIM, and
Professor Jacobs, Director of the Heart and Vascular
Centre Maastricht.
What does CARIM do in Maastricht?
Prof. Hackeng: “Carim is the oldest of the six research
schools within Maastricht University’s Faculty of Health,
Medicine and Life Sciences. From 1988 we study all aspects
of blood, heart and blood vessels, and the role they play
in the development of heart and vascular disease. From
molecular design and pharmaceutical development to
treating patients. We have around 500 employees and over
40 PhD’s per year, which makes CARIM the largest cardiovascular research institute in the Netherlands.”
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CARIM is doing well internationally. Why is that?
“CARIM has established a unique position because of our
broad approach and a very close cooperation with the
university hospital, Maastricht UMC+”, says Jacobs. “The
fact that we directly apply the research we carry out and
can develop it into treatment means both CARIM and
the Heart and Vascular Centre in Maastricht are a force
to be reckoned with. A lot of research is on heart rhythm
disorders, for example. The findings are immediately
applied in new treatment techniques and equipment at
our hospital.”
Hackeng: “There’s a lot of crossover between researchers
and practitioners. This close interaction is a real driving
force for new research.” CARIM was named a top cardiovascular institute in Europe in a country analysis in 2016.
How is CARIM involved with new Maastrichters?
“We work with a lot of different nationalities, spread across
15 departments. Within my Biochemistry department alone,
about 40 nationalities have come to work with us in the last
10 years. The Netherlands is a very clever country but it’s a
small one too, so cardiovascular specialists and researchers
are few and far between. Sharing knowledge at a global
level is so valuable. We want to involve intelligent people
from outside the Netherlands in our research. And they
are more than happy to come to Maastricht, because of our
integrated approach.”
How is the city doing for internationals?
“The international development of the university and
the hospital have helped to transform Maastricht from a
sleepy village into a cosmopolitan city.”
Professor Jacobs: “Maastricht has become well known in
medical circles. Every year I organise a major conference,
and at first people would say ‘Where on earth is Maastricht?’
Nowadays everyone knows. The city is also packed with
hotels, restaurants and cultural attractions.”
“You have everything you could want here”, says professor
Hackeng. “We’re not in the heart of the Netherlands, but
in the heart of Europe. And ultimately that is the future.
I would not be surprised if the region continues to grow
and become a much more popular place to live and work
over the next ten years . Although access by air is still an
issue.”
www.carimmaastricht.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Paula Da Costa Martins

“Op de een of andere manier heb ik altijd iets met Nederland
gehad. Als jong meisje al werd mijn aandacht getrokken bij
het zien van de filmpjes tijdens het Eurovisie Songfestival.
Ik vond Nederland er zó leuk uitzien.
“Mijn eerste verblijf in Nederland was al in 1998. Ik studeerde
biologie met als specialisatie biotechnologie in Lissabon
en werd getipt over een stageplek op de Universiteit van
Amsterdam. Ik vertrok voor een half jaar naar Amsterdam.
Daarna ben ik teruggegaan naar Lissabon om mijn studie
af te maken.
“Maar ik vond Amsterdam leuk en terug in Lissabon merkte
ik meteen de verschillen. Zo kwam het dat ik in 2000
terugging naar Amsterdam voor mijn promotieonderzoek.
Daar ben ik vijf jaar mee bezig geweest, waarna ik via Utrecht
uiteindelijk op de universiteit in Maastricht belandde, nu
zo’n vijf jaar geleden.
“Mijn partner komt uit Noord-Holland, dus ook hij is een
nieuwe Maastrichtenaar. Toen we vanuit Baarn naar het
zuiden verhuisden, waarschuwden mensen ons nog dat
het niet makkelijk zou worden om te integreren in Limburg.
Limburgers zouden gesloten en afstandelijk zijn, maar
dat heb ik nooit zo ervaren.
“De manier van leven hier vertoont zelfs overeenkomsten
met het leven in Portugal. Samen eten, de tradities,
het familieleven. Wonen en leven in het zuiden bevalt ons
goed. In onze straat wonen veel ‘nieuwe Limburgers’.
Dat schept een band. En ook binnen CARIM werk ik veel
samen met mensen van allerlei nationaliteiten.
“Voor een kleine stad als Maastricht doet de universiteit
het echt heel goed. De universiteit is populair bij veel
internationale studenten vanwege het onderwijssysteem.
Daarnaast vinden er op onderzoeksgebied heel vooruitstrevende en interessante dingen plaats waar je als onderzoeker graag aan meewerkt.
“Mijn tip voor andere nieuwe Maastrichtenaren uit het
buitenland: probeer de Nederlandse taal te leren om
makkelijker te kunnen mixen met locals. Het is verleidelijk
om als expats elkaar op te zoeken, maar Nederland kent

Naam:

Paula Da Costa Martins

Geboorteland:

Portugal

Werk:

Bioloog voor CARIM, onderzoek naar de
oorzaak van hartfalen op moleculair niveau

Woont:

Sinds 17 jaar in Nederland en sinds 5 jaar
met haar man en twee kinderen in Eijsden

zulke bijzondere tradities, die wil je niet missen. Alleen het
fietsgedrag van Nederlanders, dat zal ik nooit begrijpen.
Door weer en wind zie je ze op de fiets. Dat krijg ik als
Portugese echt niet voor elkaar!”
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 New Maastrichter
“In some way or other, I have always had an affinity with
the Netherlands. Even as a young girl, I was fascinated by
the films during the Eurovision Song Contest. I thought
the Netherlands looked so nice.
“I stayed here for the first time in 1998. I was studying
Biology specialising in biotechnology in Lisbon and was
tipped regarding a traineeship at the University of Amsterdam, where I subsequently spent six months. I then
returned to Lisbon to complete my studies.
“However, I really enjoyed Amsterdam and when I returned
to Lisbon I noticed the differences immediately. As a result,
I returned to Amsterdam in 2000 for my PhD research.
That took five years after which I moved via Utrecht to
Maastricht University, which was about five years ago.
“My partner is from Noord-Holland, so he is also a new
Maastrichter. When we relocated from Baarn to the south,
we were warned that it would not be easy to integrate in
Limburg. Limburgers were said to be closed and distant,
but that was not my experience. The way of life here even
has similarities to Portugal. Eating together, traditions,
family life. We enjoy living in the south.
“There are many new Limburgers in our street, which creates
a bond. And the same applies to CARIM, where I work
with people from many nationalities. For a small city like
Maastricht, the university is really very successful. It is
popular among many international students because
of the approach to education. Furthermore, there are
many advanced and interesting activities that appeal to
researchers.’
“My advice to other new Maastrichters is to try and learn
Dutch to mix more easily with the locals. It is tempting
to associate with other expats, but the Netherlands has
exceptional traditions that you will not want to miss.
“Only this cycling habit of the Dutch remains a mystery
to me. You see them cycling in all kinds of weather.
As a Portuguese that’s something that I’ll never succeed
in doing!”
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GROW:
je blijft van elkaar leren
Als een van de zes research schools binnen Universiteit
Maastricht concentreert de School of Oncology and
Development Biology GROW zich op moleculair en
epidemiologisch onderzoek. Uniek werk dat volop
internationale nieuwe Maastrichtenaren aantrekt,
stelt directeur prof. dr. Frans Ramaekers.
Wat doet GROW in Maastricht?
“We doen onderzoek op twee vlakken. Enerzijds de voortplantingsgeneeskunde en echtparen met erfelijkheids- en
zwangerschapsproblemen. Daarnaast is GROW ook het
instituut voor kankeronderzoek in Maastricht, gericht
op borstkanker, longkanker en darmkanker. Daarbij gaat
het om het ontwikkelen van methodes die verschillende
soorten kanker kunnen diagnosteren om ze vervolgens te
behandelen.
“Met ons Comprehensive Cancer Center staan we bekend
om het zogenaamde translationele onderzoek : basaal
onderzoek dat we ook direct toepasbaar maken voor de
patiënt. Dankzij de korte lijnen met MUMC+ is die
gelegenheid er volop.”
Hoe werkt GROW met nieuwe Maastrichtenaren?
“Uniek onderzoek trekt onderzoekers vanuit alle windstreken, dat merken we hier steeds meer. In de afgelopen
vijf jaar is de internationalisering binnen GROW enorm
toegenomen. Op basis van allerlei Europese samenwerkingsverbanden doen we mee aan diverse uitwisselingsprojecten.
“Het verplicht ons om mensen uit het buitenland te werven.
De achterliggende gedachte daarvan is kruisbestuiving
tussen EU-landen. Het stimuleert de internationale
gemeenschap van onderzoekers.
“Voor ons is het belangrijk om internationaal te kunnen
opereren. Niet alleen om jonge onderzoekers vanuit het
buitenland aan te trekken, maar ook omgekeerd, om
onderzoekers naar bekende onderzoeksinstituten elders te
sturen. Zij brengen kennis mee terug die ze daar opdoen.
Maastricht staat bovendien hoog aangeschreven als promotieplek. Kortom, jonge onderzoekers weten Maastricht
inmiddels goed te vinden. Dat geldt ook voor landen als
India en China.”

Welke uitdagingen ervaart GROW daarbij?
“In de eerste plaats zorgt het vooral voor leven in de brouwerij.
Het breng een bijzondere dynamiek met zich mee, evenals
nieuwe contacten en een netwerk van onderzoekers over
de hele wereld. Uiteraard zorgen verschillen in taal,
mentaliteit en cultuur zo nu en dan voor uitdagingen.
Feedback geven aan een Nederlandse onderzoeker is
bijvoorbeeld heel anders dan aan iemand uit het verre
oosten. Je blijft van elkaar leren, je gaat steeds meer aan
elkaar wennen.”
Hoe doet Maastricht het als gaststad voor nieuwelingen?
“De stad wordt steeds aantrekkelijker voor internationale
onderzoekers. De faciliteiten zijn goed als je kijkt naar
internationaal onderwijs, cultureel aanbod, bereikbaarheid.
Daarnaast zijn er voor universiteit en ziekenhuis nog volop
mogelijkheden om onderzoek op topniveau te kunnen
doen. Als stad en wetenschap zich op deze manier naast
elkaar blijven ontwikkelen zal het de komende jaren niet
ontbreken aan jonge onderzoekers, en dus nieuwe
Maastrichtenaren, van over de hele wereld.”
www.grow-um.nl
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GROW: mutual benefits
in international research
The School of Oncology and Developmental Biology
GROW focuses on molecular and epidemiological research. It attracts a wide range of internationals,
talent that is of great importance to knowledge
exchange and patient treatment, says Professor
Frans Ramaekers, Director of GROW.
What is GROW doing in Maastricht?
“Our research focusses on reproductive medicine and couples
with genetic and pregnancy problems. GROW is also the
institute for cancer research in Maastricht, specializing in
breast, lung and bowel cancer.
“Our work involves developing methods that allow different
types of cancers to be diagnosed and treated. At our Comprehensive Cancer Centre we are known for translational
research: basic research that could directly help patients.
Our ties with MUMC+ offer plenty of opportunities.”
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How are you involved with new Maastrichters?
“The unique research we carry out attracts researchers from
all corners of the world. In the last five years, GROW’s team
has become much more international. We take part in various
exchange programmes based on the many European
partnerships we have in place.
“That requires us to recruit people from abroad, the idea
behind it being knowledge exchange between EU countries.
It really is a boost to the international research community.
“We believe it’s very important to be able to operate internationally. Not only is it important to attract talent from
abroad, we also send our researchers out to other renowned
institutes.
“They bring back knowledge gained. Maastricht is also
highly regarded as a place to carry out doctoral work. In a
nutshell, Grow in Maastricht has built up a good reputation
amongst young researchers, including from India and China.”
What challenges does it bring to GROW?
“First of all, it creates a more lively and dynamic environment. It’s a way to establish contacts and a network of
researchers all over the world. Of course differences in
language, mentality and culture can prove challenging
from time to time.
“Giving feedback to a Dutch researcher is very different
from giving feedback to someone from the Far East, for
example. But there’s always an opportunity to learn and
get used to each other.”
How is Maastricht doing as a host to new arrivals?
“The city is increasingly attractive to international researchers. Facilities are good regarding international education,
cultural activities and accessibility. MUMC+ and Maastricht
University offer plenty of opportunities to conduct
high-level research.
“If the city and the sciences continue to develop together
in this way, they will have no problem attracting young
researchers from all over the world to Maastricht in the
years to come.”
www.grow-um.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Ana Coelho

“Al van kleins af aan wilde ik onderzoek doen. Ik was in
Lissabon bezig met een promotieonderzoek op het gebied
van zeldzame ziektes, toen ik in contact kwam met kinderarts dr. Estela Rubio in Maastricht. Zij vroeg mij om haar
team te komen versterken en mijn onderzoek naar Galactosemie voort te zetten in Maastricht. Een uitdaging die
ik maar al te graag aannam. Als onderzoeker is het heel
goed om je horizon te verbreden en ervaring op te doen
in het buitenland, dus ik twijfelde geen moment. Mensen
zeggen weleens dat het jammer is dat ik niet in Amsterdam
zit, maar ik ben blij met Maastricht. Ik zit hier op mijn plek.
“Amsterdam is leuk, maar ook erg druk en vol met toeristen.
Maastricht is meer kleinschalig. Hier heb ik het gevoel echt
in contact te staan met de stad en haar mensen. Ik woon in
Céramique. Dicht bij de stad dus, maar niet midden in het
centrum. Ik wandel met mijn dochtertje zo naar het park, de
stad in, boodschappen doen. Alles is op loopafstand.
“Onderzoek doen in Nederland is heel anders dan onderzoek
doen in Portugal. Al moet ik er wel bij zeggen dat ik in 2009
met mijn onderzoek startte, midden in de crisis, waar
Portugal erg onder te lijden had. Dat maakte de situatie
helemaal anders. Ik maak hier in Maastricht deel uit van
een heel professioneel onderzoeksteam, het is ontzettend
leerzaam en inspirerend om met deze mensen en de
beschikbare middelen te werken. Er gebeuren echt heel
bijzondere dingen hier in de laboratoria van Universiteit
Maastricht.
“Maastricht voelt heel internationaal. De stad is mijns inziens
goed ingericht op internationale inwoners. Haast iedereen
spreekt Engels, zelfs als ze zeggen dat ze het niet goed
spreken. Het nadeel is wel dat je daardoor minder goed
Nederlands leert en oefent. Ik voelde mij hier direct thuis
en ben goed opgevangen door MUMC+.
“Daarnaast heb ik ook hulp gehad van Holland Expat Center,
met name voor allerlei financiële zaken. Ik zou andere nieuwe
Maastrichtenaren adviseren hen zeker te raadplegen.
Meer tips? Vooral genieten van de stad, het is echt een
fijne plek!”

Naam:

Ana Coelho

Geboorteland:

Portugal, Lissabon

Werk:

Onderzoeker voor GROW, doet onderzoek
naar de zeldzame stofwisselingsziekte
Galactosemie

Woont:

Sinds 2014 in Maastricht samen met haar
Italiaanse man en dochtertje

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

103

 New Maastrichter
“I wanted to perform research right from an early age.
I was investigating the rare disorder galactosemia as part
of my PhD research in Lisbon when I came in contact with
paediatrician Dr. Estela Rubio in Maastricht. There was an
instant empathy between Dr. Rubio and me.
“We immediately started exploring hypotheses to obtain
funding that would allow me to continue my research in
galactosemia in Maastricht.
“People sometimes say that it’s a pity that I am not working
in Amsterdam. But I am happy in Maastricht, this is where
I belong. Amsterdam is nice, but it is also stressful and
packed with tourists. Maastricht is more compact. Here,
I really feel in contact with the city and its people. I live in
the Céramique district. Near the centre, but not right in
the middle of it. I walk with my daughter to the park, to
the city centre and the shops. Everything is within walking
distance.
“Researching in the Netherlands is totally different from
researching in Portugal. Although I should point out that
I started my research in 2009, when the crisis was in full
swing, and Portugal was suffering badly. That made the
situation very difficult. Here in Maastricht, I am part of a
very professional research team. It is very instructive and
inspiring to work with these people and with the resources
available. Really exceptional things are taking place here
in the laboratories of Maastricht University.
“Maastricht feels very international. In my opinion, the city
caters well for international residents. Almost everyone
speaks English, even if they say they don’t. The disadvantage
is that this restricts your opportunities to practice and learn
Dutch.
“I felt at home here immediately and was made very
welcome by MUMC+. I also had help from the Holland
Expat Center, particularly in financial matters. I would
certainly recommend their services to other new Maastrichters. When it comes to other tips, I would say make
sure you enjoy the city. It really is a very nice place”.
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School for mental health
and neuroscience
Als nieuwe directeur van de School for Mental Health
and Neuroscience (MHeNs) zit dr. David Linden
helemaal op zijn plek. Het kunnen doen van bijzonder
vooruitstrevend onderzoek, mogen werken met onderzoekers van over de hele wereld en dat in een regio
die bereid is te investeren in innovatieve technologie.
Dat maakt van deze plek een droomplek voor menig
onderzoeker en hoogleraar.
Wat doet de School for Mental Health and Neuroscience in
Maastricht?
“MHeNs is een van de zes research schools van de Faculteit
Gezondheid, Geneeskunde en Levenswetenschappen
(FHML). Het onderzoeksprogramma van de school richt
zich op de relaties tussen de hersenen en gedrag. Dankzij
een integrale aanpak tussen de disciplines in neurowetenschappen, gedragswetenschappen, geneeskunde en de
nauwe samenwerking met MUMC+ en andere ziekenhuizen
in de regio, zijn we in staat hoogwaardig neurowetenschappelijk onderzoek te verrichten. Momenteel lopen er
bijvoorbeeld grote onderzoeken naar Parkinson,psychoses
en naar pijnen.”
Hoe doet MHeNs het internationaal gezien?
“MHeNs beschikt over een unieke setting, internationaal
gezien. Een research school vanuit de universiteit die
zo nauw verbonden is met het klinische werkveld in het
ziekenhuis, daar zijn er niet zo veel van. Het feit dat de
universiteit inmiddels zo internationaal georiënteerd is,
is voor veel studenten reden om voor Maastricht te kiezen.
De Universiteit Maastricht staat daarmee aan de top
concurreert inmiddels met vooraanstaande universiteiten
wereldwijd. Onze researchschool MHeNs is bovendien
coördinator van Euron, een Europees onderzoekscentrum
om PhD promovendi op te leiden. Hierin werken we
samen met partners uit heel Europa. Ook dat geeft aan
dat we internationaal heel actief zijn en niet bang zijn de
leiding te nemen.”
Hoe is het om te werken met zoveel verschillende nationaliteiten?
“Als je je als universiteit open stelt voor de hele wereld en
je onderwijssysteem zo internationaal georiënteerd is als
in Maastricht, betekent dat dat je de beste mensen vanuit
de hele wereld kunt aantrekken. Dat betekent dus ook dat

we hier samenwerken met veel talenten en toppers die
kennis komen brengen, delen en halen en ook weer mee
terugnemen naar hun eigen land.”
Hoe doet Maastricht als stad het voor haar internationale populatie?
“Je merkt goed dat de stad inzet op kennis en graag bereid
is daarin te investeren. Maastricht ligt op een zeer centrale
locatie, waardoor we extra interessant zijn voor andere
landen. Het is een kleine stad, met vriendelijke mensen
en veel kansen. De Universiteit Maastricht stijgt boven
zichzelf uit en ziet de omliggende grenzen niet als een
blokkade, dat is goed. Er zit veel kennis en op economisch
gebied wordt er goed geïnvesteerd door de provincie, dat
was voor mij ook een van de redenen om hier aan de slag
te gaan als directeur.”
Wat kan Maastricht beter doen als internationale stad?
“Met zo’n unieke ligging, in het hart van Europa, denk ik
dat de bereikbaarheid nog wel beter kan. De treinverbindingen naar de buurlanden bijvoorbeeld. Als ik naast alle
voordelen een minpunt moet noemen, is het dat.”
www.mhens.mumc.maastrichtuniversity.nl
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School for mental health
and neuroscience
As new director of the School for Mental Health and
Neuroscience (MHeNs), Dr. David Linden is totally at
home. Being able to perform exceptional advanced
research, being able to work with researchers from all
over the world, in a region that is willing to invest in
innovative technology. This is what makes this Maastricht school a dream location for many researchers
and professors.
What does the School for Mental Health and Neuroscience in do?
“MHeNs is one of the six research schools at the Faculty of
Health, Medicine and Life Sciences (FHML). The school’s
research programme focuses on the relationships between
the brain and behaviour. Thanks to a comprehensive
approach between the disciplines in the neurosciences,
behavioural sciences and medicine, as well as the close
cooperation with MUMC+ and other hospitals in the region,
we are able to perform high-quality neuroscientific research.
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“For instance, major research is currently being performed
relating to Parkinson’s disease, psychosis and pain.”
How is MHeNs performing internationally?
“MHenNs enjoys a unique setting internationally. A
university-based research school that is so closely related
to the clinical field in the hospital is a rare occurrence. The
fact that the university is now so internationally oriented
is a reason for many students to opt for Maastricht. As a
result, Maastricht is a global leader and is now competing
with prominent universities worldwide. Moreover, our
MHeNs research school is coordinator of Euron, a European
research centre for training PhD candidates. In this centre,
we work together with partners from all over Europe.
That too indicates that we are very active internationally
and not afraid to take the lead.”
What’s it like working with so many nationalities?
“If you open your university to the entire world and if your
approach to education is so internationally oriented as
in Maastricht, that means you can attract the best people
from all over the world. That also means that we work
here with many talents and leading specialists who come
and bring, share and obtain knowledge and take it back to
their own country.”
How is Maastricht performing for its international population?
“It is clear that the city is focusing on knowledge and is
more than willing to invest. Maastricht has a very central
location, which makes us more interesting for other
countries. It is a small city with friendly people and many
opportunities. Maastricht University is looking further
afield and does not consider the surrounding borders to
be a barrier, which is good. There is a great deal of knowledge present and the province is contributing economically by making substantial investments, which was one
of the reasons for me to accept the job as director.”
What can Maastricht do better as an international city?
“Given its unique location at the heart of Europe, I think
accessibility can be improved. Train connections to
neighbouring countries, for instance. If I had to state
a disadvantage in addition to all the advantages, that
would be it.”
www.mhens.mumc.maastrichtuniversity.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Sinan Gülöksüz

“Toen ik in 2016, samen met mijn vrouw, naar Maastricht
kwam om onderzoek te doen binnen mijn vakgebied
Psychiatrie & Neuropsychologie, was deze keuze puur
werk gerelateerd. Ik was al eerder in Maastricht geweest,
onder andere voor het afronden van mijn PhD, en ik vond
Maastricht altijd al een leuke stad.
“Het was voor mij nog wel een stap om in een relatief kleine
stad te gaan wonen, omdat ik gewend was om in grote steden
te leven, zoals Ankara en Istanbul. Al vind ik nu dat het in
een kleine stad wonen zo zijn charme heeft. Ik vergelijk
Maastricht vaak met een boetiekhotel: het is klein, maar
het heeft ontzettend veel te bieden.
“Ook mijn vrouw vindt Maastricht geweldig, met name
vanwege alle designershops die hier te vinden zijn. Ik heb
niet veel verstand van mode, maar het verbaast me nog elke
dag dat zo’n kleine stad als Maastricht zoveel van degelijke
bijzondere winkels heeft.
“Ik kom af en toe in het noorden van Nederland en dan merk
je dat er veel verschil is met het zuiden. Er heerst hier een
andere cultuur. Het voelt hier gezelliger en veel relaxter.
“Ik ga zelf niet vaak de stad in, maar als ik ga zie ik iedereen, met name in de zomer, genieten van een hapje
en een drankje. Voor mij voelde dat in het begin heel
vreemd, omdat ik het niet gewend ben dat de mensen om
mij heen zo relaxt zijn.
“Wat ik ook niet gewend ben, is dat ik mijn vuilnis een week
lang moet opsparen. Overal waar ik tot nu toe heb gewoond,
bepaalde ik zelf wanneer ik mijn vuilnis weggooide. Dat
blijft voor mij een beetje vreemd.
“Al met al heb ik het, met name vanwege mijn werk, ontzettend naar mijn zin hier. Voorlopig blijf ik nog hier, maar
je weet het nooit. Als je me vijf jaar geleden had verteld
dat ik nu in Maastricht zou wonen, had ik me dat niet
eens kunnen voorstellen. Je weet nooit wat de toekomst
je gaat brengen.”

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017
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 New Maastrichter
“When I came to Maastricht with my wife in 2016 to carry
out some research within my field of psychiatry and
neuropsychology, the choice was purely work related.
I had already been to Maastricht a few times, including to
finish my PhD at Maastricht University. I’ve always found
it to be a lovely city.
“Being used to living in big cities like Ankara and Istanbul,
it was quite a big jump for me to move to a relatively small
city. But now I find living in such a city can be charming.
I often compare Maastricht to a boutique hotel -it is small,
but it has so much to offer.
“My wife thinks Maastricht is great too, especially because
of all the designer shops here. I don’t have much fashion
sense myself, but it still amazes me every day that a city as
small as Maastricht has so many stores dedicated to designer
products.
“I occasionally travel to the north of the Netherlands
and you notice how different it is from the south. It’s an
entirely other culture here. It feels friendlier and more
relaxed here in Maastricht. I don’t go downtown very often
myself, but when I do, I see everyone enjoying a drink or a
bit to eat, especially in the summer.
“In the beginning of our stay here I found that quite strange.
Why? Because I’m not used to seeing people around me who
are so relaxed.
Something else I’m not used to is having to wait a week to
have the rubbish bins emptied. Everywhere else I’ve lived
until now, I’ve had the choice of when I put my rubbish
out on the street. So I still have to get used to that a bit.

Naam:

Sinan Gülöksüz

Geboorteland:

Turkije, Ankara

Werk:

Onderzoeker, universitair docent
Psychiatrie & Neuropsychologie

Woont:

Sinds 2016 in Maastricht

“All in all I really enjoy it here, especially because of my work.
I’m only here temporarily, as things stand now, but you
never know what might happen. If you told me five years ago
that I’d be living in Maastricht I would never have believed
you. You just never know what the future will bring.”

Treaty of Maastricht turns 25
Remember the days when the European Union was about
to introduce the Euro? On February 7 the related Treaty
of Maastricht turned 25.
The city commemorates with youth festival Yofest and a
book. Main actors like Theo Waigel, Jean Claude Juncker,
Wim Kok and Ruud Lubbers look back, while present day
leaders like European commissioner Frans Timmermans
analyse the state of the EU. German federal president
Joachim Gauck delivers a speech in which he stresses the
importance of more European cooperation in defence and
migration policy.
More Maastricht joy: Dominicanen, the monumental
book shop in the former church near Vrijthof square,
celebrates its first ten years in business. The company
managed to survive hard times in 2014 when its previous
owner went bankrupt. A successful crowdfunding
campaign enabled manager Ton Harmes to make a
fresh start. Dominicanen is now famous all around as
one of the most beautiful book shops in the world, as a
steady stream of Chinese tourists proves.

 Februari 2017

When your city is a tourist attraction, you know Airbnb
will flourish. Maastricht is not Barcelona or Amsterdam,
but the number of rooms and apartments available on the
platform is steadily increasing. By early 2017 Airbnb lists
more than 400 offers in town -a reason for the council to
start developing local guidelines.

FEBRUARI 2017
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Verdrag van Maastricht 25 / Youth Opinion Festival Yofest

VERDRAG VAN MAASTRICHT

Op 7 februari 2017 is het precies een kwart eeuw geleden
dat het Verdrag van Maastricht van kracht werd. De datum
wordt gepast gevierd met een boek waarin de hoofdrolspelers van toen, zoals oud-premier Ruud Lubbers en
toenmalig ministers van financiën Wim Kok, Theo Waigel
en Jean Claude Juncker, terugblikken op de Eurotop in
Maastricht en eigentijdse politici zoals Eurocommissaris
Frans Timmermans analyseren hoe het verder moet met
het Europa van nu. Ter ere van het jubileum is er ook het
jongerenfestival Yofest, waar vele pro-Europese geluiden
zijn te horen. Het is een bewuste keus van de gemeente
Maastricht en de universiteit om vooral jongeren erbij te
betrekken. De Duitse bondspresident Gauck pleit voor
meer Europese samenwerking bij defensie en migratiepolitiek. Hij krijgt van de UM een eredoctoraat.
MAASTRICHTSE ARMOEDE GROEIT

In 2016 is het aantal huishoudens in de stad dat van het
sociaal minimum moet leven gestegen naar 9320. Ruim
de helft zijn kinderen en 65-plussers. Het Maastrichtse

armoedeprobleem is er van oudsher. Landelijk heeft een
op de tien kinderen ermee te kampen, in Maastricht is dat
een op zeven. De gemeente geeft nu 114 euro per inwoner
uit aan armoedebestrijding, eenvijfde meer dan vijf jaar
geleden. Burgemeester en wethouders hopen dat de groei
in 2018 kan worden gestopt.
STELLA MARIS CABARET

Het Stella Maris Cabaret viert zijn vijftigste verjaardag
met een grootscheepse voorstelling. Met dank aan Thei
Dols, Guus Jacobs en Frans Stalmeier is het cabaret sinds
1968 een mooie traditie. Aan het jubileumcabaret, met de
titel ‘Uit de kluis’, doen meer dan tweehonderd leerlingen
mee, terwijl in driehonderdvijftig kostuums is voorzien.
De acht voorstellingen trekken samen zo’n drieduizend
bezoekers. Acteur Jochum ten Haaf en zanger Guus
Meeuwis zetten hun eerste schreden op het podium in dit
fameuze schoolcabaret, dat geldt als een van de grootste
en meest professioneel gearrangeerde jaarlijkse schoolvoorstellingen.
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Vredesweek / Peaceweek United World College

Rennen door Centre Céramique / First Urban Trail Maastricht

DOMINICANEN BOEKHANDEL JUBILEERT

URBAN TRAIL MAASTRICHT

De internationaal gelauwerde boekhandel in de voormalige
Dominicanenkerk bestaat tien jaar. ‘Gods own bookshop’
is een toeristische trekpleister van formaat geworden.
Dominicanen is zowel voor Maastrichtenaren als voor
‘volk van buiten’ een geliefde stek. In 2014 waren er nog
donkere wolken, zo vertelt directeur Ton Harmes: toen
ging de Polare-keten waar de winkel bij hoorde failliet.
Een succesvolle crowdfundingactie leverde in recordtijd
een ton op waarmee Harmes, destijds bedrijfsleider, een
zelfstandige doorstart kon maken. In 2017 kan Dominicanen
zo de tiende verjaardag vieren, met honderden genodigden
in het Theater aan het Vrijthof. “Wij realiseren ons heel
goed dat Dominicanen veel meer is dan onze winkel”, zegt
de directeur. “Het gaat om de kerk. De ambiance van het
gebouw met zijn eeuwenoude rol in de historie van de stad
is onze troef. Een plek die voor veel mensen bijzondere
betekenis heeft.”

Rennen kan ook door historische panden: de allereerste
Urban Trail Maastricht is een feit. Doel is mensen in
beweging krijgen en ze meteen laten zien wat de stad
cultureel en historisch te bieden heeft. Het evenement trekt
1200 lopers, die een parcours volgen door panden als het
industriemonument waar poppodium De Muziekgieterij
zit, de boekhandel in de Dominicanenkerk, ja zelfs langs
het altaar in de Cellebroederskapel.

BEPPIE RUZIET

Maastricht heeft een eigen soapopera: bij de Sjeng Kraft
Kompenei, organisator van de ‘11e vaan de 11e’, de aftrap
van het Maastrichtse carnavalsseizoen, woedt een heftige
ruzie. Beppie Kraft en haar zoon zijn niet meer welkom bij
de firma, die ooit als eerbetoon aan haar vader is opgericht.
De ruzie, die gaat over geld, sleept al twee jaar -met een
diepe kloof in de familie Kraft tot gevolg. Beide partijen
hebben een advocaat in de arm genomen om hun belangen
te behartigen.

WIELEMOSJ SOCIETEIT

Vrouw Wielemösj heeft een eigen Sociëteit gekregen, de VWS.
Die geeft de voorzitters van de vijf studentenverenigingen
Koko, Circumflex, Tragos, Saurus en Onafhankelijk
Maastricht de kans in het Maastrichts een eed af te leggen.
De eed behelst niet minder dan elf geboden, waarbij respect
voor de Vrouw centraal staat.Vrouw Wielemösj is een
levensgrote pop die in 1990 werd geïntroduceerd door
wijlen Huub Noten om de Maastrichtse studenten te
betrekken bij het carnaval. De studentikoze pendant van
het Mooswief is gebaseerd op een hospita uit de eenakter
Vastenaoventsgrap van Fons Olterdissen. De pop wordt elk
jaar door een andere studentenvereniging geadopteerd
en meegedragen in de Bonte Störrem, waarna een van de
andere studentenclubs haar schaakt en de rechtmatige
eigenaar twee vaten bier losgeld betaalt. Daarbij heeft de
Vrouw het vaak zwaar te verduren.
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Dominicanen viert 10 jaar / Famous bookstore celebrates

Beatrix en Duitse oud-president Gauck / Academic honor for Joachim Gauck
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Jeugdprinsentreffen / Junior Carnival

CARNAVAL

Carnaval valt in 2017 in het laatste weekend van de
maand februari. De Bonte Störrem raast weer door de
stad, met een nieuwtje bij de grote optocht: de prinsenwagen
opent dit jaar de stoet. Ze kan de nieuwe stadsprins Jerome I
de aandacht krijgen die hij verdient. Politiek komt in de
optocht nauwelijks aan bod. Met enige moeite is er één
Trump-masker te ontdekken. Twee groepen nemen de
A2-tunnel en de Groene Loper op de hak. De traditionele
machtsoverdracht vindt vanwege de restauratie van het oude
stadhuis dit keer plaats in de Bonbonnière. Burgemeester
Annemarie Penn wint vele harten voor zich door het publiek
in het ‘Mestreechs’ toe te spreken, iets wat ze vorig jaar nog
niet helemaal aandurfde. Allebonneur!
EDUCATIELAB

In het Natuur Historisch Museum Maastricht is een
educatielab geopend. Daarmee wil het museum de
samenwerking met scholen intensiveren en het onderzoekend leren stimuleren. Het museum heeft daartoe
het onderwijsprogramma en de bijbehorende lesruimte

vernieuwd. Het lesprogramma is eigentijdser gemaakt:
via Skype haalt het NHM klassen het museum in. Zo kun je
bijvoorbeeld de preparatie van een Mosasaurus wereldwijd
volgen en erover discussiëren met deskundigen.
VASTELAOVENDSCABBERET

Het traditionele – inmiddels zeventiende – Veldeke Vastelaovends-cabberet zorgt weer voor een uitverkochte zaal
in de Bonbonnière. De lachsalvo’s zijn niet van de lucht
wanneer Twajn Weijenbergh als Italiaans charmezanger
op leeftijd Fabrizio’s hit ‘Knipperleech’ vertolkt - met
koorbegeleiding. Het publiek krijgt een mooie avond
voorgeschoteld door leden van het eerste uur zoals Els
Ottenheym, Hortense Brounts, Will Wintjens en Twan
Weijenberg. Vanuit de coulissen houden zij hun trouwe
kompaan Phil Dumoulin, die vanwege zijn gezondheid
dit jaar geen deel uitmaakt van de vaste cast, met smsjes
op de hoogte. Veldeke Krink Mestreech verzorgt in totaal
acht voorstellingen van het Cabberet 2017: Kump nog get
devaan! Na de eerste voorstelling wordt de nieuwe cd van
Wil Wintjes gepresenteerd: Wäörd.
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Zo mooi kan carnaval zijn / Low key Carnival

Veldeke Cabaret / Local dialect comedy

113

114

FEBRUARI 2017

Pastoor Mattie Jeukens onderscheiden / Award for beloved priest Mattie Jeukens

Milieudefensie in actie / Fighting to save trees

-NOG IETS ANDERS?

LICHTBLOEMEN

MESTREECHSE LANDVERRAOJER

Rob Driessen, lichtkunstenaar, is de
bedenker van het project Onbegrensd
Verlicht Maastricht. Samen met de
leerlingen van de Nutsschool, de
Letterdoes en de Regenboog heeft hij
tientallen lichtbloemen en bloemversieringen geplaatst op de tijdelijke
voetgangersbrug over de A2 tunnel.

Wie zijn Limburgse geboortegrond
verlaat om voor studie, werk of liefde
naar ‘Holland’ te vertrekken is al
gauw een verrader in de ogen van
de chauvinistische Maastrichtenaar,
aldus Paul van Grinsven, zelf Maastrichtenaar. Waar Limburgers in
Hollandse contreien tegenaan lopen,
vertelt hij in 40 jaor ‘ne landverraojer.
Behalve bluffende Hollanders worden
ook meewarige Maastrichtenaren in
het boekje niet gespaard: “Zègk ins,
is ’t daobove ouch e bitsje aordeg?”.

TRICHTER

Mattie Jeukens, pastoor van de Onze
Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Wittevrouwenveld, krijgt de stedelijke
onderscheiding De Trichter voor zijn
pastoraal werk en zijn rol als bouwpastor van de A2-tunnel. De franciscaan
Jeukens draagt de gemeentelijke blijk
van waardering op aan zijn hele
parochie.
PEKSKESJAGERS

Het kostuumatelier van Opera Zuid
houdt opruiming, een buitenkansje voor de pekskesjager die een apart
carnavalskostuum wil bemachtigen.
Honderden liefhebbers staan al vroeg
in de rij voor het Huistheater van
Opera Zuid in de voormalige kerk van
Malpertuis.

DEELFIETSEN

Op zes plaatsen in Maastricht begint
vervoersbedrijf Arriva een proef met
deelfietsen. Je kunt een abonnement
nemen op de deelfiets of via een app
op de mobiele telefoon een fiets huren.
De kosten worden rechtstreeks van
je bankrekening afgeschreven. Als de
proef slaagt krijgt de stad 25 stallingen
met samen 250 fietsen.
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115

Syrian writer in town
In March, Maastricht welcomes a special visitor: Syria writer Samar
Yazbek. She is a former TV presenter from Damascus who now lives
in exile in Paris, after being branded a traitor by the secret police for
reporting on the start of the Syrian uprising in 2011.
For a large audience in The InnBetween , the student chaplaincy
in the Capucijnenstraat, Yazbek tells about her two recent books:
A Woman in the Crossfire: Diaries of the Syrian Revolution and
The Crossing: My journey to the shattered heart of Syria.
Yazbek’s visit is organised by Story-Line Maastricht, an initiative of
writer and publicist Petra Quaedvlieg. The project, aimed at bringing
international voices on relevant topics to the city, is supported

 Maart 2017

by the Innovation Fund of Maastricht, the Elisabeth Strouven
Foundation and media bureau ViaStory.
Did you know that Maastricht has a serious number of poor? The
number of households coping on what is called the social minimum
income has grown to more than 9300. Half of them are children and
senior citizens: one in seven children in Maastricht is considered
poor, while the national average is one in ten. The challenge of
poverty has deep roots: it dates back to the ceramics industry that
once dominated the city. The council hopes to stop the increase of
poverty by 2018 by extra spending. Charity is increasing, with
a new fund called Nao Väöre (‘Forwards’ in the local dialect)
following other private anti-poverty initiatives.

MAART 2017
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United World College viert / Holi celebration at UWC Maastricht

SYRISCHE SCHRIJFSTER OP BEZOEK

Maastricht heeft voor het eerst een Syrische schrijfster op
bezoek. Samar Yazbek treedt op voor een uitverkochte
zaal van The InnBetween aan de Capucijnenstraat. Haar
bezoek is deel van het tweede project van Story-Line
Maastricht, een initiatief van schrijfster Petra Quaedvlieg
dat onder meer wordt gesteund door het Innovatiefonds
van de gemeente Maastricht, het Elisabeth Strouven
Fonds en mediabureau ViaStory.Yazbek woont in Parijs
sinds ze haar land ontvluchtte. Als bekende schrijfster en
tv-presentatrice deed ze toen in maart 2011 de revolutie
in Syrie ontbrandde verslag van het brute geweld tegen
vreedzame demonstranten. De veiligheidspolitie
markeerde haar vervolgens als een verraadster. Yazbek
sprak over haar twee recente boeken: A Woman in the Crossfire: Diaries of the Syrian Revolution en The Crossing: My journey to the shattered heart of Syria. Ook werd een deel getoond
van de documentaire 9 Days. From my window in Aleppo’ van
de Syrische fotograaf Issa Touma, dat een indruk geeft van
het dagelijks leven in het oorlogsgebied.

Yazbek werd geïnterviewd door arabist Petra Stienen, met
als tolk Amira Eid, student Internationaal Recht en voorzitter van The Refugee Project Maastricht. De bezoekers
kregen een verrassing van Maastrichtse creative producer
en iArts-alumnus Leana Bekker. Met behulp van de kruidenmix Za’ater uit het Midden-Oosten, Syrische koffie en
jasmijn maakte zij honderd ‘geurkaarten’, symbool voor
de band tussen vertrouwde geuren en het gevoel van ‘thuis’
dat iedereen -van vluchteling tot vakantieganger- kent.
De avond had meer bijzonders in petto. Er was muziek van
de Syrische muzikanten Mohamad Garrout en Hamada
Jarrah, met bijpassende amuses van Cook & Connect.
Dat is een project van Enactus Maastricht, dat creatieve
vluchtelingen helpt om aan de slag te komen. Het hele
evenement was een samenwerking met Not Just a Number
en Refugee Project Maastricht, twee organisaties van (oud)
vluchtelingen en studenten die zich richten op het bij elkaar
brengen van bewoners, studenten en vluchtelingen/nieuwe
Maastrichtenaren.
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Jouw Marktkraam / Incubator for tiny shops launched

Reinaert terug in Malpertuis / Foxy statue in Malpertuis

STUDENTGERICHT PATROUILLEREN
Buitengewone opsporingsambtenaren van de gemeente
gaan zes weken lang ’s avonds op patrouille langs tientallen
studentenhuizen. Het idee is de overlast in kaart te brengen
en het gesprek aan te gaan met de overlastgevers en degenen
die de overlast hebben gemeld. De boa’s mogen ook boetes
uitschrijven, als dat nodig mocht zijn.

BOMEN VOOR GROENE LONG

ZIEKENHUIZEN ZOEKEN ELKAAR OP

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en fusieziekenhuis Zuyderland gaan meer samenwerken. De twee
ziekenhuizen gaan patiënten naar elkaar doorverwijzen.
Ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en
de opleiding van artsen wordt de samenwerking uitgebreid.
Men wil zo dure, hoog specialistische zorg voor de vergrijzende en krimpende regio behouden. De patiëntenpopulatie
slinkt en dat zet druk op de ziekenhuizen in verband met
het door de Inspectie voor de Gezondheidszorg opgelegde
minimum aantal operaties bij complexe aandoeningen.
DE ADVOCAAT

Auteur Ilja Leonard Pfeijffer schreef het, Toneelgroep
Maastricht brengt het op de planken: het toneelstuk De
Advocaat over het leven, opkomst en neergang van het
Maastrichtse buitenbeentje van de advocatuur, Bram
Moszkowicz. De opkomst van de glamourboy, de
flamboyantie en branie van de advocaat worden plastisch
ten tonele gebracht. En dan is er de diepe val. Een
vijfsterrenvoorstelling.

Met de start van de aanplant van de Groene Loper wordt
Maastricht op 22 maart voor een jaar lang ‘Boomfeest-hoofdstad’. Met het aanplanten van onder meer 28 ‘Treaty Trees’
op het nieuwe Europaplein ten zuiden van de Willem
Alexandertunnel, ter hoogte van de Frankenstraat, wordt de
zestigste Nationale Boomfeestdag besloten. Het evenement
is een hommage aan het 25-jarig jubileum van het Verdrag
van Maastricht. Ambassadeurs uit de 28 EU-landen helpen
vijfhonderd schoolkinderen met het planten van diverse
boomsoorten. Nu worden er 180 bomen op de Groene Loper
geplant; in de komende jaren zal dat aantal toenemen tot
1939 bomen.
HUIJTS SLAAT TOE OP TEFAF

Maastricht is voor de dertigste keer gaststad van de grootste
kunstbeurs ter wereld. Voor het gemeentelijk congrescentrum MECC is TEFAF het hoogtepunt van het jaar. Er
worden goede zaken gedaan: zo kan directeur Stijn Huijts
van het Bonnefantenmuseum met de steun van een zeer
gulle gever zijn eerste grote aankoop doen: een zilveren
kraankan van de Maastrichtse zilversmid Joannes
L’ Herminotte uit de 18e eeuw. Een andere bijzondere
transactie is de verkoop van een poppenhuis met negen
kamers, dat voor 1,75 miljoen euro naar een Amerikaans
museum gaat. De kamers van het poppenhuis zijn
ingericht met een unieke collectie van ruim tweehonderd
zilveren miniaturen uit de 17e eeuw.
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Boomfeestdag / National tree day

Poppenhuis scoort op TEFAF / VIP doll’s house at TEFAF

119

120

MAART 2017

Meerminnen in Geusseltbad / Monofin swimming

STADHUIS IN RESTAURATIE

EXTRA CRISISOPVANG

De renovatie van het stadhuis op de Markt is nagenoeg
voltooid. Specialisten gingen aan de slag om de wandtapijten, schouwstukken en kroonluchters weer terug te
plaatsen. Het inpassen van alle koel-, bevochtigings- en
verwarmingsinstallaties in het historische gebouw was de
meest uitdagende klus. Er is in driehonderd jaar zoveel
vertimmerd aan het gebouw, dat je niet zomaar even een
leiding van boven naar beneden kunt trekken.

Dakloze en thuisloze jongeren -zwerfjeugd- vormen
een probleem in de Limburgse hoofdstad. Het aantal
zwerfjongeren tussen 18 en 23 jaar blijft groeien. Het zijn
jongeren die vaak kampen met financiële, psychische en
drugsverwante problemen, met chronische werkeloosheid
en oplopende schulden. De gemeente heeft nu extra crisisopvang gerealiseerd voor deze om bijzondere aandacht
vragende groep.

PARKEERLEED

Het alom geprezen plan voor hergebruik van de Tapijnkazerne heeft een keerzijde. De parkeerdruk in de
omgeving van het park en in het Jekerkwartier neemt
voortdurend toe. Er is daarom harde kritiek op de
parkeerparagraaf van het herbestemmingsplan van het
voormalige kazerneterrein. De inrichting tot onderwijslocatie voor de universiteit krijgt veel lof, maar omwonenden
verzetten zich tegen de vele extra auto’s die door het
Tapijnplan naar de buurt worden gelokt.
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Lente in het Stadspark / Springtime in Maastricht

De nieuwe fietskelder / New bike shelter for railway station
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MVV talentjes / New talent at MVV soccer club

-NOG IETS ANDERS?
AIRBNB-EXPLOSIE

Maastricht moet snel eigen beleid
gaan bepalen voor Airbnb. Er is een
sterke groei in de tijdelijke verhuur van
kamers en complete woningen door
particulieren. De stad heeft inmiddels
meer dan 300 Airbnb-adressen, die
438 kamers verhuren -bijna eenvijfde
van het totale kameraanbod.
IJZERTIJD

Bij de bouw van een ondergrondse
wateropslag in het Jekerdal zijn vuurstenen en aardwerkscherven gevonden.
Het zijn zeldzame resten uit een
nederzetting uit de ijzertijd. Stadsarcheoloog Gilbert Soeters taxeert
dat er zo’n 2500 jaar geleden houten
huizen moeten hebben gestaan aan
de kruising van de Jekermolenweg en
de Cannerweg.
TOLHUIS

Langs de Cabergerweg staat sinds
kort een Belgisch tolhuisje, een elektronisch servicepunt voor de inning
van Belgische tolgelden voor vracht-

Aswoensdag / End of Carnival

wagens. Een primeur: buitenlandse
tolapparatuur die net op Nederlandse
bodem staat. Buurtbewoners maken
zich zorgen over het extra vrachtverkeer dat het tolhuisje kan aantrekken.
GEVECHT TEGEN WINDMOLENS

Maastricht kan in de verte met een
bataljon reusachtige Belgische windmolens geconfronteerd worden. Er
liggen plannen voor meer dan zeventig
molens net over de Belgische grens.
Behalve Maasticht wil ook de Belgisch-Limburgse gemeente Riemst
de bouw van vele nieuwe turbines
afweren.
NAO VAORE

Benoit Wesly, hotelier en zakenman,
is de initiatiefnemer van Nao Väöre, een
nieuw hulpfonds voor de duizenden
Maastrichtenaren die structureel
krap zitten. Het fonds wil mensen uit
hun isolement halen met bijvoorbeeld
een abonnement op openbaar vervoer,
zwembad, theater of krant.

TERRASSEN

Het ‘vijfde seizoen’ -het carnavalsseizoen dat begint met de 11e van de 11e
en wordt afgesloten op Aswoensdag- is
nog maar amper voorbij wanneer de
eerste vrachtwagens met terrasmeubilair voor de horeca de binnenstad
inrijden. Het Maastrichtse buitenzitseizoen loopt van 15 februari tot
1 december -wat mede mogelijk wordt
gemaakt door veel (energievretende)
buitenverwarming.
BESTE MARKT

De Maastrichtse woensdagmarkt is
verkozen tot beste middelgrote markt
van het land. Vorig jaar eindigde
Maastricht als tweede. De woensdagmarkt is volgens de jury verrassend,
goed ingedeeld, de sfeer is prima en
dat geldt ook voor de uitstraling en
de presentatie van de koopwaar.

MAART 2017

Boekenschatten / Antiquarian Book Fair

Toneelgroep Maastricht / Pinkpop on stage
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End of the road
Maastricht says goodbye to Philip Houben who was a
distinctive Mayor of the city from 1985 till 2002. He had
the reputation to be an artful builder and connector.
He passed away unexpectedly on April 23 2017.
The city also says goodbye to an eyesore in April: the old
highway N2 that split the city for no less than 60 years
has finally been closed. No more fumes and noise from
long lines of cars and lorries speeding right through
neighbourhoods like Wyck and Wittevrouwenveld.
They have gone underground in the King Willem Alexander
tunnel, or as many people simply say: the A2-tunnel.
It’s so nice and quiet on top of the tunnel now: a great
improvement.
Another unique addition to the public spaces of the city
is the ENCI quarry. Call it Maastricht’s Big Hole: it has
opened as a recreational area, meant for walking and
relaxing by the blue lagoon deep inside the pit. Natuurmonumenten, the Dutch nature conservation organisation,
has taken over the quarry that is now accessible via an
impressive stairway.
Did you know that the Muziekgieterij, the pop and rock
stage right in the heart of the historic Sphinx district,
has become an international place to be? Half of the over
60thousand visitors are from across the border, mostly
from Belgium and Germany. Muziekgieterij presents some
165 pop concerts per year, often featuring Belgian bands.

 April 2017
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Houben met Rika van frituur Rika / A people’s Mayor
PHILIP HOUBEN (1941-2017):
AIMABEL EN MEEDOGENLOOS

Vijftien jaar geleden nam Philip Houben afscheid als burgemeester van Maastricht, toch kent tout Maastricht hem
nog. Hij was geliefd als eerste burger van de stad, een rol
die hij zeventien jaar lang -van 1985 tot 2002- had. Dat
bleef zo tot zijn onverwachte overlijden op 23 april 2017.
De oud-burgemeester, geboren in Den Haag maar getogen
in Maastricht, was een zoon van Frans Houben, gouverneur
van Limburg van 1947 tot 1962. Philip Houben had een
bijzonder talent voor theater en literaire teksten; hij schreef
in zijn studententijd in Nijmegen al cabaretteksten. In
Nijmegen werd hij ook lid van de Katholieke Volks Partij,
die later opging in het CDA. In april 1972 werd hij burgemeester in Friesland en in 1979 voorzitter van het gewest
Twente. Zes jaar later kwam hij naar Maastricht.
Maastricht ‘in de tijd van Houben’ veranderde van een
enigszins gesloten provincieplaats -met zijn jonge universiteit (1976) en voorzichtige Europese ambities na de
Eurotop (1981)- in een meer internationaal en cultureel

georiënteerde biotoop, een geliefde winkel- en toeristenstad
en tenslotte de geboorteplaats van de Euro.
In 1988 ging de kunstbeurs TEFAF van start; in zijn tijd
werden het MECC geopend, het nieuwe Bonnefantenmuseum, het Centre Céramique en als kroon op zijn werk
het Theater aan het Vrijthof. Markant was ook de ondertekening op 7 februari 1992 van het Verdrag van Maastricht,
dat de weg vrijmaakte voor de invoering van de euro.
Houben maakte graag gebruik van zijn politieke, bestuurlijke en maatschappelijke netwerk om beslissingen ten
gunste van zijn stad te doen uitvallen. Hij wist Den Haag
over te halen de historische Europese topconferentie over
de oprichting van de EU (1991) met Kohl, Mitterrand en
Lubbers in zijn stad te houden, ofschoon Maastricht in
1981 al een Eurotop had georganiseerd.
Als burgemeester werkte hij vooral op de achtergrond,
ten gunste van zijn ambtenaren en bestuurders. Hij wilde
geen loftuitingen aan zijn adres, was wars van publiciteit.
Voor zijn stad zocht hij naar een balans in het spanningsveld
tussen oud en nieuw.
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Klokkenluiders bij het afscheid van oud-burgemeester Houben / Loud farewell to Philip Houben

Philip Houben was een artistiek mens met vele talenten,
van bestuurder tot dichter. Een aimabel man die ook een
meedogenloos bestuurder kon zijn. Hij voerde bijvoorbeeld
verbeten strijd tegen de drugshandel in het zogeheten
‘junkenpark’. Toen hij hoorde dat Belgische boeren
bij een protestactie het verkeer in Maastricht wilden
ontwrichten, schroomde hij niet de marechaussee met
pantserwagens te laten aanrukken om ze tegen te houden.
Houben was een vitale burgemeester die het allemaal
net even anders deed dan gebruikelijk, met verrassende
toespraken en legendarische sleuteloverdrachten. Hij
bezat de gave met gevoel voor humor te kunnen reageren
op ingewikkelde problemen. Hij had een luisterend oor
voor iedereen, oud en jong, rijk en arm, hoog en laag
opgeleid -een verbinder bij uitstek. Cultuur was voor hem
een hoofdthema in de ontwikkeling van de stad. Hij zocht
doelbewust de verbinding van het ‘nieuwe’ Maastricht
met de universiteit, het theater en de hogeschool. Die
band achtte hij van vitaal belang voor de kwaliteit van het
leven in de stad. Na zijn vertrek in 2002 wijdde hij zich
aan zijn grote hobby, het schrijven van poëzie.

STADSGOUD VOOR ONLINE WILDPARK

Stadsgoud van het Elisabeth Strouven Fonds voor een virtuele
‘wildedierentuin’: Stadsnatuur Maastricht krijgt er de
hoofdprijs van het fonds voor, 50duizend euro groot. SM
wil de vaak onzichtbare natuur in de stad in beeld brengen
via het plaatsen van camera’s in bijvoorbeeld de Jeker en
in nestkasten in het stadspark. Voorjaar 2018 moet het
virtuele wildpark -online te bezoeken- klaar zijn.
MUSEUMNACHT

Voor de tweede keer wordt de Museumnacht georganiseerd
in Maastricht. Dertien culturele instellingen doen mee;
honderddertig kunstenaars geven acte de presence, en dat
alles gedurende één avond/nacht. Het evenement wordt
geopend door burgemeester Penn, met een ferme slag op een
gong: ‘dit is een feest van beschaving, evolutie en esthetiek.’
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Nieuwe Mariakapel in Wolder / Worshipping Mary in Wolder

Bonnefanten laat open / Museum night
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Opening Enci groeve / Stairway to a new hot spot: Enci

Adieu, burgemeester Van Grootheest / Green Left alderman turns into mayor

TRAP NAAR BIG HOLE OPEN

GVG VERKAST

Een ooit verboden terrein gaat open als recreatief wandelgebied: de ENCI-groeve, een uniek, bijna subtropisch stuk
natuur met een wonderschoon meertje. Het gebied van
ongeveer dertig hectare wordt overgedragen aan Natuurmonumenten. De monumentale trap van vierhonderd
treden de groeve in gaat in april eindelijk open voor het
publiek; er is een wandelroute uitgestippeld naar Chalet
d’n Observant. De overgangszone tussen de cementfabriek
en de groeve komt in erfpacht bij SOME, de Stichting
Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Er is door
Natuurmonumenten een routeapp gemaakt waarmee
bezoekers een eeuwenlange tijdreis door de Big Hole bij
de Sint-Pietersberg kunnen maken. Zo kom je plotseling
oog in oog met mosasaurus Bèr -zijn resten werden hier
gevonden- en andere prehistorische dieren zoals
mammoeten en sabeltandtijgers.

Wethouder Gerdo van Grootheest (38) vertrekt. Hij verkast
naar Culemborg, waar hij aan de slag gaat als burgemeester
-de jongste van het land. Sinds 2002 was ‘GvG’, die in
Maastricht arriveerde als student, politiek actief voor
Groen Links als raadslid, fractievoorzitter, oppositieleider
en sinds 2010 als wethouder Stadsontwikkeling. Onder zijn
bewind werd de stad groener en duurzamer. Wat kreeg
hij zoal voor elkaar? De transformaties van Belvédère,
Sphinxkwartier en Tapijnkazerneterrein tot nieuwe
stadsdelen. Bovendien kregen veel leegstaande monumenten een passende bestemming.

BABYSPULLETJESBANK OPEN

Er waren al een voedselbank, een kledingbank en een
fietsbank in de stad. Nu is er ook een spulletjesbank voor
baby’s in Maastricht: Goede Start. Een uitstekend plan
van Addie Redmeijer. ‘Hier rust misschien nog wel het
grootste taboe op. Dat je zelfs geen geld hebt om je baby
goed te voeden of te verzorgen’, zegt Redmeijer. Maastricht
heeft van oudsher relatief veel inwoners die van weinig
moeten rondkomen: een op de zeven kinderen groeit op
in een gezin waar armoede speelt.

ETYMOLOGISCH DICTIONAIRKE

Waar komen Maastrichtse woorden als ‘sjevraoje’
eigenlijk vandaan? De etymologie geeft daarop antwoord;
ze geeft verklaring over de herkomst van een woord.
Zo is sjevraoje een verbasterde samentrekking uit het
Frans: chaud (warm) en froid (koud), Dat levert rillingen
op, ofwel sjevraoje. Mestreechter taalkundige Flor Aarts
heeft een Etymologisch Dictionairke vaan ’t Mestreechs
samengesteld. Hij concludeert dat het Maastrichts
ontzettend veel aan andere talen heeft ontleend; het
lokale dialect is het meest schatplichtig aan het Frans
-begrijpelijk, gelet op de jaren dat de stad onder Frans
gezag stond.
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Vrouwen terug in Amstel Gold race / New ladies bike race

Bijzonder spijkergoed / Made in Maastricht
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Zwarte Kruis van Wijck / A rare religious celebration

Maastrichts dictee / Testing the city dialect

SNELWEG DICHT

Maastrichtenaar Theo Bovens. Bovens schreef veertien lange
zinnen van tezamen driehonderd woorden, voornamelijk
over Limburgse gerechten en streekproducten.

Na zestig jaar is de snelweg dwars door de stad, de N2,
eindelijk gesloten. De weg is overbodig geworden door de
aanleg van de Koning Willem Alexandertunnel, bij velen
beter bekend als de A2-tunnel. Miljoenen auto’s raasden
zes decennia vlak langs de huizen. De bewoners van
Koningsplein, Oranjeplein, President Rooseveltlaan en
omliggende straten genieten van een nieuwe rust, nu het
verkeerslawaai bijna tot nul is gereduceerd.
MADE IN WYCK

Maastricht heeft ook een nieuwe wandelroute langs
industrieel erfgoed. De Stichting Science and Industry en
het Koninklijke Instituut van Ingenieurs hebben na het
Boschstraatkwartier en het Jekerwartier nu het verborgen
industrieel verleden van Wyck onthuld. ‘Made in Wyck’
voert de bezoeker langs de Bordenhal, de Wiebengahal,
Brouwerij Bosch in de Wieker Grachtstraat, maar ook naar
de Kaleminkstraat en het Cörverspleintje. De wandeling
leert nog eens dat kennis- en toeristenstad Maastricht
vroeger een serieuze industriestad was.
GROET MESTREECHS DICTEE

Wie weet de betekenis en de spelling van woorden als
appelekouwe, kroonsele, molberevlaoj of pompernikkel
en stevemennekes? Het Groet Mestreechs dictee wordt -voor
de derde keer op rij- gewonnen door Egidius Cratsborn,
die slechts negen fouten maakt. De veertiende editie van
het dictee is gecomponeerd door gouverneur en hard core

CULTUURMAATREGELEN VAN DE BAAN

De weerstand van docenten, cursisten en politici heeft zoden
aan de dijk gezet: de omstreden cultuurmaatregelen die
de gemeente een jaar geleden afkondigde zijn voorlopig
van de baan. Centre Céramique, Kumulus en het Natuur
Historisch Museum (NHM) zijn sinds 2012 gefuseerd.
Kumulus blijft een probleemgeval, maar de boekencollectie
van het Centre Céramique wordt niet gehalveerd, de
Muziekschool aan de Maartenspoort wordt vooralsnog
niet verkocht en het museum blijft ook op zijn vertrouwde
locatie gehuisvest.
MUZIEKGIETERIJ TREKT BELGEN

Het poppodium Muziekgieterij aan de Boschstraat in het
hart van het historische Sphinxkwartier ontpopt zich
steeds meer tot een Euregionale poptempel. De helft van
de ruim 60 duizend jaarlijkse bezoekers is afkomstig van
over de grens. Belgische popliefhebbers lopen daarbij
voorop, gevolgd door de Duitsers. De Muziekgieterij
organiseert jaarlijks zo’n 165 concerten; vaak treden er
Belgische bands op.
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Opening Enci groeve / Anticipating a new hot spot: Enci

Nieuwe Muziekgieterij trekt veel volk van over de grens / Muziekgieterij draws an international crowd
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Mars voor de wetenschap / University in action: International Earth Day

Kinderen zwarte bevrijders / Mieke Kirkels’s book

-NOG IETS ANDERS?

MARIJKE NEGENTIG

LINTJESREGEN

Pieter Caljé, hoofddocent politieke
cultuur aan de UM, is een van de
Maastrichtenaren die in 2017 wordt
verblijd met een koninklijke onderscheiding. Hij mag zich voortaan
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
noemen. De lintjesregen daalt ook
neer op Willie Aarts (62), Lizzy
Bovens-Westenberg (57), Peter van
Breda Vriesman (80), Math Dupuits (80),
Frans Groutars (70), Christina HaackSchreurs (71), Walter van Haaren (68),
Els Landerloo (66), Harry Lucassen (74),
John Olders (73), Tiny Retrae-Bosch (65),
Ellen Schoonbrood-Haffmans (54),
Pierre Simons (69) en John Vluggen (59).

FLIXBUS
Het aantal busverbindingen van
budgetvervoerder Flixbus via Maastricht is uitgebreid. De stad krijgt
directe bussen naar Gent, Brugge,
Oostende, Lille, Frankfurt, München,
Neurenberg, Praag en Brno.
FONTEIN

Alle stralen van de fontein in het
stadspark functioneren weer. De
fontein was drooggelegd omdat het
leiding- en pompwerk aan groot
onderhoud toe was. Vorig jaar gooide
een broedende meerkoet -beschermde
vogelsoort- bij een onderhoudsbeurt
nog een tijdje roet in het eten.

Op 12 april is kunstenares Marijke
Stultiens negentig geworden. Geen
reden om een punt te zetten achter
haar carrière, zoals te zien is op de
retrospectieve tentoonstelling van
haar werk in het Gouvernement.
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De A2 wordt een groene loper / Old A2 highway closed forever

Catwalk XL op de Markt / Fashion city Maastricht
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Medtronic Bakken Research Center,
grootste klinisch centrum van Europa
Toen Medtronic, wereldleider in medische technologie, in 1987 het Bakken Research Center (BRC) in
Maastricht oprichtte, was er buiten het academisch
ziekenhuis Maastricht en Rijksuniversiteit Limburg
nog helemaal niets in Randwyck. Medtronic begon met
vijfenveertig werknemers, dertig jaar later is het BRC
uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met zo’n
driehonderdvijftig werknemers. “We zijn in Europa het
grootste onderzoekscentrum dat zich bezighoudt met
het uitvoeren van klinische studies,” vertelt directeur
Leo Kretzers.
Medtronic heeft vier vestigingen in Nederland, waarvan drie in
Zuid-Limburg. Vanwaar die keuze?
“In 1969 koos Earl Bakken, oprichter en voormalig CEO
van Medtronic, Kerkrade als eerste locatie in Europa.
Zijnfamilie kwam uit deze regio en door de sluiting van
de mijnen kregen bedrijven die zich in Limburg wilden
vestigen subsidie.De keuze om in Kerkrade te starten was
dus het gevolg van een samenloop van omstandigheden.
Vervolgens is het BRC opgericht in Maastricht. Maastricht
ligt in de buurt van Kerkrade, het ligt centraal ten opzichte
van de rest van Europa. De nabijheid van meerdere vliegvelden maakt deze stad aantrekkelijk.”
Wat maakt Maastricht nog meer interessant?
“Het internationale karakter van Maastricht speelt op dit
moment enorm mee met de groei van het BRC. We zijn
inmiddels uitgegroeid tot het grootste klinisch centrum
van Europa. Ook maakt het internationale karakter de
stad aantrekkelijk voor mensen die niet uit de buurt
komen. Als we gasten, bijvoorbeeld artsen, op bezoek
krijgen, dan heeft Maastricht zoveel mogelijkheden. We
hebben veel hotels midden in de stad, maar ook buiten de
stad. Bourgondisch gezien kunnen we alle stijlen aanleveren.
De sfeer is hier onderscheidend.”
Waarom is juist in Maastricht het grootste klinisch centrum
van Europa?
“In het BRC werken we met 32 verschillende nationaliteiten.
De personen die we nodig hebben, vind je niet zomaar in
iedere regio. Zelfs buiten de regio, in de rest van Nederland,
zijn talenten lastig te vinden. De laatste tien jaar merken
we dat het talent zich makkelijker in Maastricht vestigt

dan elders. Door het internationale karakter en de centrale
ligging is Maastricht aantrekkelijk. Er zijn velen die vanuit
hun studie in Maastricht op zoek gaan naar een baan, maar
er zijn ook velen die zich hier vestigen vanuit Mexico,
Spanje, Griekenland en bij ons solliciteren. Een aantal
jaar geleden hebben we overwogen de locatie naar Heerlen
te verplaatsen, omdat we moesten verbouwen en uitbreiden.
Wij kwamen tot de conclusie dat dit niet gewenst was. De
meeste mensen die in Maastricht wonen komen op de fiets
naar het werk. Ze zouden dan met het openbaar vervoer
elke dag naar Heerlen moeten reizen. Maastricht is, door de
afstanden en mogelijkheden, een goede locatie voor onze
werknemers.”
Wat kan verbeteren om internationale bedrijven aan te trekken?
“De afgelopen jaren is het verkeer en het openbaar vervoer
in Maastricht al een stuk verbeterd. Alleen de buurlanden,
met name de vliegvelden Brussel en Düsseldorf, zijn lastig
met het openbaar vervoer te bereiken. Een directe verbinding zou Maastricht nog beter bereikbaar en dus aantrekkelijker maken.”
www.medtronic.nl
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Bakken Research Center:
Europe’s biggest clinical centre
When Medtronic, world leader in medical technology,
established the Bakken Research Center (BRC) in
Maastricht in 1987, there was nothing in Randwyck
apart from Maastricht University and its hospital.
Medtronic started out with forty-five employees and,
thirty years later, the BRC has expanded to become
an international company with about three hundred
and fifty employees. “We are Europe’s biggest research
centre specialising in conducting clinical studies,”
according to managing director Leo Kretzers.
Medtronic has four facilities in the Netherlands, three of them in
South Limburg. Why?
“In 1969, Earl Bakken, founder and former CEO of
Medtronic, chose Kerkrade as his first location in Europe.
His family came from this region and, because of the closure
of the mines, companies that wanted to move to Limburg
were awarded a grant. The decision to start in Kerkrade
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was therefore the result of a combination of circumstances.
The BRC was subsequently set up in Maastricht. Maastricht
is close to Kerkrade in a central location in relation to
the rest of Europe. The proximity of several airports also
makes this city attractive.”
What else helps Maastricht?
“Maastricht’s international nature is currently a major
factor in the growth of the BRC. We have now grown to
become Europe’s biggest clinical centre. The international
aspect also makes the city attractive for people who are not
from here. If we have guests, for example doctors, visiting
us, Maastricht offers so many possibilities. We have a lot of
hotels in the city centre as well as outside the city. From
a culinary point of view, we can provide all styles. The
atmosphere here is quite distinctive.
Why is Maastricht Europe’s biggest clinical centre?
“In the BRC we work with 32 different nationalities. You
don’t come across the type of people we need in just any
region. Talent is hard to find even outside the region, in
the rest of the Netherlands.
“Over the last ten years we’ve noticed that talent is more
willing to settle in Maastricht than elsewhere. Thanks to
its international nature and central location, Maastricht is
attractive. There are many people who stay in Maastricht
after completing their studies to look for a job, but there
are also many from Mexico, Spain, Greece . who settle here
and apply to us for employment.
“A number of years ago BRC considered relocating to
Heerlen. We came to the conclusion that this was not
desirable. Most of our employees who live in Maastricht
cycle to work. They would have had to travel to Heerlen
by public transport every day. Because of the distances and
possibilities involved, Maastricht is a good location for
our employees.
What can Maastricht improve to attract more international
companies?
“Traffic and public transport have already improved
considerably in recent years, but our neighbouring countries,
and especially Brussels and Düsseldorf airports are hard to
reach by public transport. A more direct link would make
Maastricht more accessible and therefore more attractive.”
www.medtronic.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Bibiana Magalhaes

“Toen ik twee jaar geleden in Maastricht kwam wonen,
kwam er een droom uit. Ik werk sinds 2007 voor Medtronic
Maastricht en reisde elke dag heen en weer vanuit Eindhoven.
In Eindhoven heb ik zeven jaar gewoond. Daarvoor woonde
ik in Liverpool, Lausanne, Parma en in mijn geboorteland:
Portugal. Ik heb van jongs af aan al veel gereisd omdat het
me verder brengt en ik mezelf graag uitdaag door uit mijn
comfortzone te gaan.
“Tijdens mijn afstudeerstage in Liverpool woonde mijn
toenmalige Portugese vriend in Utrecht. Hij raakte niet
uitgepraat over al het moois in Nederland. De levensstijl,
de natuur, de kennis. Alleen al de gedachte dat hij binnenkort
weer terug naar Portugal moest, maakte hem gek. In deze
periode overtuigde hij mij ervan om ook naar Nederland te
verhuizen. Ik ging in Eindhoven wonen en kreeg een baan
bij Medtronic. Aan de slag voor een bedrijf waar ze de levens
van mensen verbeteren, oftewel: liefde op het eerste gezicht.
“In 2015 besloot ik naar Wyck in Maastricht te verhuizen,
al snel werd ik verliefd op deze plek. Ik hou ervan als ik de
mensen om mij heen ken. De gezellige barretjes, heerlijke
restaurants en kleine boetieks geven deze plek een relaxte
sfeer. Waar je ook gaat wonen, de vrienden en familie
laten het als thuis voelen. Maastricht is een zeer geschikte
plek omdat het een veilige, knusse en centraal gelegen
stad is. Ik kan zelfs koffie gaan drinken in België of even
lunchen in Duitsland, hoe gaaf is dat?
“Het mooie aan Maastricht vind ik dat het mensen uit
andere landen een kans biedt. Maastricht is de afgelopen
jaren steeds internationaler geworden. Eerst kwamen er
voornamelijk veel jongeren naar Maastricht, maar nu ook
steeds meer ouderen. Alleen al op onze afdeling werk ik
met zo’n achttien verschillende nationaliteiten. Omdat ik
met zoveel verschillende nationaliteiten werk en contact heb,
heb ik weinig tijd over om met de ‘echte Maastrichtenaren’
in contact te komen. Ik merk wel dat ze de Maastrichtse
cultuur in hart en nieren uitdragen.
“De komende jaren zie ik mezelf hier nog wonen, maar in
de toekomst wil ik wel weer meer van de wereld gaan zien.
Ik zie mezelf hier niet voor altijd wonen, maar je weet

het nooit. Ik ben heel nieuwsgierig naar andere culturen
en steden en ik vind het belangrijk om mijn dromen na
te jagen. De afgelopen twee jaar in Maastricht voelen als
een enorme ervaring. Ik voel me hier veilig, comfortabel
en dat kan natuurlijk op iedere plek, maar om dat in deze
stad te ervaren, is geweldig.”
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 New Maastrichter
“When I came to live in Maastricht two years ago, it was
a dream come true. I have been working for Medtronic
Maastricht since 2007 and used to travel back and forth
from Eindhoven. I lived in Eindhoven for seven years.
Before that, I lived in Liverpool, Lausanne, Parma and my
own country: Portugal. I’ve done a lot of travelling from
a young age because it advances my career and I like to
challenge myself by moving outside my comfort zone.
“When I was working on my graduation project in Liverpool,
my then Portuguese boyfriend was living in Utrecht. He
never tired of telling me about all the great things in the
Netherlands. The lifestyle, nature, the people. He persuaded
me to move to the Netherlands. I came to live in Eindhoven and got a job with Medtronic. Working for a company
that improved people’s lives, it was love at first sight.
“In 2015 I decided to move to Wyck in Maastricht and
quickly fell in love with the place. I love it when I know
the people around me. The cosy pubs, great restaurants
and small boutiques give this place a relaxed atmosphere.
Wherever you go to live, friends and family make it feel like
home. Maastricht is a very convenient spot because it’s a safe,
friendly and centrally located city. I can even go to Belgium
for a coffee or Germany for lunch. How cool is that?
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Sinds 2015 in Maastricht

“I think the great thing about Maastricht is that it gives
people from other countries a chance. Maastricht has been
becoming increasingly international in recent years. At
first it was mainly young people who came to Maastricht
but an increasing number of older people are now coming
as well. In our department alone, I work with about eighteen
different nationalities. Because I work and have contact
with so many different nationalities, I don’t have much
time left to come into contact with ‘real’ Maastrichters.
But I do notice that they put their heart and soul into
promoting Maastricht culture.
“I don’t see myself living here for ever, but you never
know. I am very curious to learn about other cultures
and cities and I think it’s important for me to follow my
dreams. The past two years in Maastricht feel like an amazing experience. I feel safe and comfortable here.”
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CTC: internationale
hart- en vaatchirurgie
Met zeven chirurgen afkomstig uit bijna even zoveel
landen, vormt de afdeling Cardio Thoracale Chirurgie
(CTC) een van de meest diverse afdelingen binnen
MUMC+. Het werken met zoveel nieuwe Maastrichtenaren zorgt voor bijzondere uitdagingen en biedt
vooral mooie voordelen, zegt, prof. dr. Maessen,
hoofd van de vakgroep.
Hoe heeft u ervaring met met nieuwe Maastrichtenaren?
“Anno 2017 werken hier zeven chirurgen, afkomstig uit
Israël, Italië, België, Iran, Afghanistan en Nederland. Heel
veel verschillende nationaliteiten dus. Dat is niet altijd
zo geweest, maar is zo ontstaan toen we jaren geleden veel
vacatures tegelijkertijd hadden.
Omdat er in Nederland maar een beperkt aantal chirurgen
wordt opgeleid om te voorkomen dat er chirurgen werkloos
raken, en de keuze daardoor beperkt was, zijn we destijds
buiten Nederland gaan werven. Dat heeft heel goed
uitgepakt.”
Welke voordelen zijn er?
“Chirurgen die vanuit het buitenland reageren op vacatures
in Nederland zijn over het algemeen ambitieuze mensen.
Het gaat niet alleen om jonge mensen, maar ook om ervaren
chirurgen die met hun hele gezin emigreren. Zij willen graag
ver komen binnen hun vakgebied. Zij nemen hun kennis
en ervaring mee. We inspireren elkaar en leren van elkaar.
“Ze brengen bovendien hun internationale netwerk mee
en daar profiteren wij niet alleen als afdeling van, maar
het hele MUMC+ en Maastricht heeft daar baat bij.
“Zo hebben we afgelopen jaar een groot medisch congres
naar Maastricht gehaald en trekken mijn collega’s veel
internationale onderzoekers aan. Het is dus een mooie
manier om Maastricht internationaal op de kaart te zetten
op het gebied van gezondheidszorg en wetenschappelijk
onderzoek.”
Welke uitdagingen zijn er?
“De taal is er beslist een. Zeker voor de iets oudere chirurgen
is het vaak niet eenvoudig om Nederlands te leren. Echter,
het leidt niet tot communicatieproblemen.

In gesprek met de patiënt is er naast de chirurg ook altijd
een assistent of verpleegkundige aanwezig. En op de operatiekamers is Engels steeds meer de voertaal.”
Hoe doet Maastricht het als gaststad voor nieuwelingen?
“Maastricht is de laatste jaren behoorlijk gegroeid als stad
met een internationaal karakter. De komst van internationale
scholen en zeker de universiteit met al haar studenten
zorgen voor dynamiek.
Tegelijkertijd kunnen mensen hier goed aarden vanwege de
kleinschaligheid en de omliggende Euregio. Kleinschaligheid
en kwaliteit gaan hier heel goed samen.”
Heeft u nog een speciale boodschap aan Maastricht?
“Zo klein als we zijn, hebben we als stad de unieke kans om
tolerantie in de praktijk te brengen en een voorbeeld te zijn.
Dat lijkt soms veel gevraagd van de Maastrichtenaar, want
die moet misschien iets van zijn eigenheid en bescherming
opgeven, maar je krijgt er heel veel moois voor terug.”
www.hartenvaatcentrum.mumc.nl
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CTC: Cardio-Thoracic Surgery
without borders
With seven surgeons from many different countries,
the Cardio-Thoracic Surgery Department (CTC) is
one of the most international departments within
MUMC+. Working with so many new Maastrichters has
challenges but above all offers great advantages, says
Prof. J.G. Maessen head of the department.
How is your organisation involved with new Maastrichters?
“In 2017, we have seven surgeons from Israel, Italy, Belgium,
Iran, Afghanistan and the Netherlands. That’s a lot of
different nationalities. It’s not always been like that,
but it came about a few years ago when we had a lot of
vacancies at the same time. Because only a limited number of surgeons are being trained in the Netherlands we
recruited abroad That has turned out really well.”
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What are the advantages?
“Foreign surgeons who respond to vacancies in the
Netherlands are generally ambitious people. They’re
not all young people but also experienced surgeons who
emigrate with their whole family. They want to go a long
way within their field. They bring their knowledge and
experience with them. We inspire and learn from one
another.
“They also bring their international network with them.
It’s not just the department that benefits but the entire
MUMC+ and Maastricht in general. Last year, for example,
we held a major medical conference in Maastricht and my
colleagues attracted a large number of international researchers. So it’s a good way to put Maastricht on the map in
the field of health care and scientific research.”
What are the challenges?
“One is definitely the language. Especially for the older
surgeons, learning Dutch is often not easy. But it doesn’t
lead to communication problems. When the surgeon is
talking to the patient, there’s always an assistant or nurse
there to help. And in the operating theatres the working
language is often English.”
What’s Maastricht like as a host city for new Maastrichters?
“In recent years, Maastricht has developed considerably
as a city with an international character. The arrival of
international schools and certainly the university with all
its international students, has generated real dynamism.
At the same time, the small scale and the surrounding
Euregion mean that people can settle in well here. Small
scale and quality go hand in hand.”
Do you have any special message for Maastricht?
“As small as Maastricht may be, it has a unique opportunity
to put tolerance into practice and to be an example.
That sometimes seems to be asking a lot of the people of
Maastricht, because they may need to give up a bit of their
own ways, but they’ll get a lot of great things in return.”
www.hartenvaatcentrum.mumc.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Roberto Lorusso

“Een nieuwe Maastrichtenaar ben ik eigenlijk niet echt. In
mei 1990 bezocht ik Maastricht al voor het eerst. Ik bracht
hier zes maanden door voor mijn promotieonderzoek op
het gebied van cardiothoracale chirurgie. De waardering
vanuit MUMC+ was groot en ik werd gevraagd om onderzoek te blijven doen.
MUMC+ was in die tijd ook al heel innovatief en vooruitstrevend bezig. Er liepen interessante onderzoeken waar ik
maar al te graag mijn medewerking aan wilde verlenen.
Van 1992 tot 1998 reisde ik drie dagen per maand op en
neer vanuit Brescia. Ik begon Maastricht steeds beter te
leren kennen, het werd mijn tweede thuis.
“Toen ik twee jaar geleden werd benaderd om daadwerkelijk
naar Maastricht te verhuizen, om nog meer onderzoek
te doen, was de keuze voor mij dan ook snel gemaakt. Ik
wilde graag verder, mijn kennis uitbreiden, toepassen en
delen. Hier gebeurt zoveel op het gebied van research.
“Maar de keuze lag niet alleen bij mij, ook bij mijn familie.
Gelukkig stemden ze allemaal in. Samen met mijn vrouw
en twee van de drie kinderen verhuisde ik in 2015 naar
Maastricht. Het was niet altijd makkelijk, zeker in het begin,
vanwege de taal en het zoeken van een huisvestiging,
maar langzaam ging het beter. Inmiddels voelen we ons
hier thuis: Mijn zoon wil niet eens meer terug.
“Maastricht is een geweldige stad, met leuke mensen en
een goede sfeer. Daarnaast bieden het MUMC+ en de
Universiteit Maastricht veel mogelijkheden. We blijven hier
volop onderzoeken en leren, iedere dag weer. De ambities zijn
groot en dankzij de resultaten die we boeken en innovatieve
technologieën die we toepassen, behoren we inmiddels tot
de top. Dat maakt ons internationaal erg interessant.
“Omgekeerd is het voor Maastricht ook heel interessant
om met nieuwe Maastrichtenaren te werken. Zo wist ik
afgelopen jaar bijvoorbeeld met mijn netwerk in Italië een
groot congres op het gebied van hart- en longfalen naar
Maastricht te halen. Het was een groot succes, mensen van
over de hele wereld kwamen samen. Ook voor de hotels,
restaurants en winkels was het een succes. Als je het mij
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Sinds 2015 in Maastricht samen met zijn
Italiaanse vrouw en kinderen

vraagt, kan het Holland Expat Center zich voorbereiden
op de komst van nog veel meer nieuwe Maastrichtenaren
die graag geholpen worden met de praktische uitdagingen
waar je tegenaan loopt. Tegen al die toekomstige nieuwe
Maastrichtenaren zou ik vooral zeggen: Maastricht is
geweldig’. ”
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 New Maastrichter
I first visited Maastricht in May 1990. I spent six months
here performing cardiothoracal surgery research for my
PhD. That research was greatly appreciated by MUMC+
and I was invited to continue my work. MUMC+ was already
very advanced and innovative at that time and research
was being performed to which I was keen to contribute.
From 1992 to 1998, I commuted three days a month from
Brescia. I got to know Maastricht better and it became my
second home.
“When I was asked two years ago to relocate to Maastricht
to perform more research I did not hesitate. I wanted to
develop and to extend, apply and share my knowledge.
There is so much going on here when it comes to research.
“However, the choice to relocate also depended on my family.
Fortunately, they all agreed. Together with my wife and
two of our three children, I moved to Maastricht in 2015.
It wasn’t always easy because of the language and the need
to find accommodation, but things improved. We now
feel at home here. My son doesn’t even want to go back.
“Maastricht is a fantastic city with nice people and a pleasant
atmosphere. In addition, MUMC+ and Maastricht University
both offer many opportunities. There is a lot of research
going on and we are learning every day. Our ambitions are
high and thanks to our results and the innovative technologies we apply, we are now a leading research centre.
That makes us very interesting from an international
point of view.
“It is also interesting for Maastricht to work with new
Maastrichters. For instance, last year I was able attract
a major conference on heart and lung failures via my
network in Italy. It was a great success and people from all
over the world attended.
“It was also a success for the hotels, restaurants and shops.
In my opinion, the Holland Expat Center can prepare
for the arrival of many more new Maastrichters who are
looking for help to deal with practical challenges. To all
those future new Maastrichters I would say: Maastricht is
fantastic.”
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Clinical Trial Center:
je kunt er niet omheen
Nieuwe Maastrichtenaren die als klinisch onderzoeker
aan de slag gaan, komen met regelmaat bij het Clinical
Trial Center Maastricht (CTCM) terecht. Na ruim tien
jaar heeft deze Academic Research Organisation zich
onmisbaar gemaakt bij de vele honderden onderzoekers die jaarlijks vanuit het academisch ziekenhuis
Maastricht hun werk starten. Daar is directeur
Gemma Voss best trots op.
Wat doet CTCM in Maastricht?
“We ondersteunen op professionele wijze bij mensgebonden
onderzoek. We zijn een eigen bedrijf, voortgekomen uit het
academisch ziekenhuis Maastricht. Voor dit soort onderzoek
geldt een heel strenge wet- en regelgeving. Je mag namelijk
niet zomaar een wetenschappelijk onderzoek starten,
zeker niet als er mensen bij betrokken zijn. Je hebt onder
andere goedkeuring van de Medisch Ethische Toetsingscommissie nodig. Wij helpen onderzoekers bij het maken
van de juiste contractafspraken en het volgen van die
protocollen. Wij ontzorgen de onderzoeker dus, zodat hij
of zij zich op de inhoud kan focussen.”
Hoe heeft u te maken met nieuwe Maastrichtenaren?
“Veel van onze klanten -vaak jonge onderzoekers- komen
als nieuwe Maastrichtenaren naar de stad. Met de groei
van de universiteit als internationaal instituut, zien wij
het aantal internationale onderzoekers de laatste jaren
behoorlijk stijgen. Een mooie ontwikkeling die een bijzondere dynamiek met zich meebrengt. Het betekent ook dat wij
als bedrijf een internationaliseringsslag hebben gemaakt.
We zijn geen Maastrichts bedrijf meer, maar een regionaal
georiënteerd bedrijf met medewerkers uit de Euregio.”
Op welke wijze draagt CTCM bij aan de internationalisering van
Maastricht?
“Het MUMC+ wil graag buiten de grenzen van Maastricht
actief zijn. Wij bouwen daar aan mee. CTCM bestaat mede
door het op hoog niveau en op intensieve wijze doen van
wetenschappelijk onderzoek. Andersom is het voor opdrachtgevers interessant om hier onderzoek te doen vanwege de
aanwezigheid van de juiste infrastructuur.
“Dat maakt ons inmiddels ook interessant voor opdrachtgevers buiten het MUMC+. Zo zijn we nu al actief voor
de Zuyderland ziekenhuizen in Heerlen en Sittard, het

Maxima Medisch Centrum in Eindhoven en VieCuri in
Venlo. We faciliteren steeds meer externe opdrachtgevers
en studies. In die zin dragen we op mooie wijze bij aan het
profileren van Maastricht als omgeving met uitstekende
infrastructuur om onderzoek uit te voeren.
“We sluiten daarmee ook aan bij de ambitie vanuit de
Brightlands Maastricht Health Campus om meer onderzoekers naar hier te halen. De Europese eenheidsgedachte
op het gebied van wet- en regelgeving maakt het steeds
beter mogelijk om samen te werken en kennis en expertise
uit te wisselen.”
Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Ik heb het idee dat onze medewerkers en de onderzoekers
die van buiten Maastricht komen, zich een stuk makkelijker
thuis voelen en integreren dan zo’n tien jaar geleden.
Bovendien is er veel meer bedrijvigheid. Met instituten als
Maastricht University en MUMC+ in de stad is Maastricht
een sterke speler; een bron voor vernieuwing en innovatie.
Daar plukken we met zijn allen steeds meer de vruchten van.”
www.ctcm.nl
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CTCM: aiding regional
and international research

followed. We help researchers with the right contractual
arrangements and following these protocols. We take a
weight off researchers’ shoulders so that they can focus on
the content.”

New Maastrichters who come to work as clinical
researchers regularly come across the Clinical Trial
Center Maastricht. Over the years it has made itself
indispensable to the many hundreds of researchers
who start human related research at MUMC+, says a
proud Gemma Voss, CEO of CTCM.

How is CTCM involved with new Maastrichters?
“Many of our customers come to the city as new Maastrichters. With the rise of the university as an international
institution, we have seen a substantial increase in the
number of international researchers in recent years, an
encouraging trend with special dynamics. It means that
we as a company have become more international. We are
now a regionally oriented company with employees from
across the Euregion.”

What does CTCM do in Maastricht?
“CTCM provides professional support for human-related
research. We are an independent company, a spin-off from
Maastricht UMC+. This kind of research is governed by
strict rules and regulations. It’s a complex environment for
researchers. You can’t just go and start academic research
when human beings are involved.
“Among other things, you will need approval from the
Medical Ethics Testing Committee. Protocols must be

How does CTCM contribute to internationalisation?
“Maastricht UMC+ would like to operate outside Maastricht.
We want to build on this in our own way. CTCM exists
partly because of the high level and intensive methods
of academic research practised in Maastricht UMC+. It’s an
attractive option for clients to do research here because
the right infrastructure is in place, which also makes us
attractive for clients outside MUMC+.
“For example, we are now working for the Zuyderland
hospitals in Heerlen and Sittard, the Maxima Medical Centre
in Eindhoven and VieCuri in Venlo. We are facilitating an
increasing number of external clients and studies. To that
extent, we have found a good way of helping Maastricht
to raise its profile as an environment with excellent
infrastructure for conducting research.
“We also support the Brightlands Maastricht Health
Campus’s ambition to attract more researchers. European
unity in terms of legislation and regulations is increasingly
improving the possibilities for collaborating and actually
exchanging knowledge and expertise.”
How is Maastricht doing as an international city?
“I believe that it is much easier for our employees and the
researchers who come from outside Maastricht to feel at
home and integrate than it was ten years ago. There is also
much more business activity. With institutions like
Maastricht University and MUMC+ in the city, Maastricht
is a powerful player, a source of renewal and innovation.
We will all reap the benefits.”
www.ctcm.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Ellen Maas

“Sinds juni 2017 woon ik, na vijf jaar in Leuven te hebben
gewoond, in Maastricht. In Leuven werkte ik als onderzoeker.
Toen mijn contract daar afliep wist ik niet wat ik wilde gaan
doen. Wat ik wel wist, is dat ikzelf geen onderzoek meer
wilde doen. Per toeval zag ik dat ze bij CTCM iemand
zochten voor het monitoren van onderzoeken. Ik wilde
eigenlijk in de buurt van Leuven een baan vinden of terug
naar de Randstad gaan om daar te werken, maar dat liep
dus anders.
“Toen ik bij CTCM was aangenomen en naar Maastricht
verhuisde, kende ik de stad nog niet goed. Ik kwam ieder
jaar voor een weekend naar Limburg, maar dat was puur
om te fietsen en te genieten van de natuur. Een aantal
vrienden van mij kende de stad wel. Zij waren stuk voor
stuk enorm enthousiast. Ikzelf nu ook. Maastricht heeft
een ontzettend gezellig stadscentrum, waar je heerlijk
kunt eten. De omgeving is prachtig en ik fiets elke dag
met veel plezier naar mijn werk.
“Bij CTCM heb ik het ook enorm naar mijn zin. Ik monitor
klinische studies, bewaak de veiligheid van de proefpersonen
en controleer de data. Mijn baan biedt veel diversiteit, de
ene keer ben ik betrokken bij een geneesmiddelenstudie
en de andere keer bij bewegingswetenschappen. Ook is
het een mooie overgang om als voormalig onderzoeker,
nu van een andere kant betrokken te zijn bij alles wat bij
onderzoek komt kijken.
“Ik voel me steeds meer thuis in Maastricht. Ik woon in
een appartementencomplex, waardoor ik me niet snel alleen
voel. Ook ben ik lid geworden van een sportvereniging.
Op deze manier leg ik makkelijk nieuwe contacten.
Ik bezoek af en toe mijn familie en vrienden in Amsterdam,
maar dit doe ik bewust niet te vaak. Ik wil ook graag hier
een vriendenkring en connecties opbouwen.
“Het grootste verschil met Amsterdam is denk ik toch dat
de mensen hier wat makkelijker zijn. Ze zijn ontzettend
vriendelijk en leven het goede leven. Ik mis soms wel de
directheid, maar dat is ook het enige. De stad heeft door
internationale studenten op de universiteit een leuke
dynamiek. Aan de ene kant heb je de harde kern: de
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Maastrichtenaren, maar aan de andere kant heb je hier
ook ontzettend veel verschillende culturen rondlopen.
“Ik ben pas kort hier. Voor nu zit ik op mijn plek. Ik wil
de stad en de mensen nog beter leren kennen. Hoe langer
ik weg ben uit de Randstad, hoe beter het mij hier, in het
‘verre Zuiden’, bevalt.”
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 New Maastrichter
“I’ve been living in Maastricht since June 2017 after spending
five years in Leuven, where I worked as a researcher. By
chance, I saw that CTCM was looking for someone to
monitor research.
“When I was taken on by CTCM and moved to Maastricht,
I didn’t know the city very well. I used to come to Limburg
for a weekend each year, that was purely to do some cycling
and enjoy nature. A number of my friends did know the city
well. Every one of them was wildly enthusiastic. So am I now.
Maastricht has a very pleasant city centre, where you can eat
really well. The surrounding area is glorious and I get a real
kick out of cycling to work every day.
“I also enjoy working at CTCM. I monitor clinical studies,
controlling the data and making sure that the test subjects
are safe. My job offers a wealth of diversity. One day I can
be involved in a drug study and the next day it can be human
movement sciences. It’s also a nice change for me, as a
former researcher, to now be involved in all aspects of
research from a different angle.
“I feel increasingly at home in Maastricht. I live in an
apartment complex and have joined a sports club, which
makes it easy to meet new people. I visit my family and
friends in Amsterdam now and again but I don’t do it
too often, as I would like to build up a group of friends
here.
“I think the biggest difference with Amsterdam is that the
people here are more easy-going. They are really friendly
and enjoy the good things in life. I do sometimes miss
Amsterdam’s directness, but that’s the only thing.
“Because of the international students the city has a pleasant
dynamic. On the one hand you have the hard core Maastrichters and you also have a huge number of different
cultures all around.
“I’ve only been here for a short time. I want to get to know
the city and its people even better. The longer I’m away
from the Amsterdam area the better I like it here in the
‘far south”.
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Integrated Care Limburg:
multidisciplinair ontzorgen

interesse voor onze medische kennis, onze specialisaties
en de wijze waarop wij onderzoek en kliniek samenbrengen.
Dat is iets om trots op te zijn. Het draagt bij aan het groeiende
internationale karakter anno 2017.”

Een nieuwe Maastrichtenaar? Dat is iedereen die
dankzij een verbetering van kwaliteit van leven weer
kan genieten in Maastricht, vindt Bary Berghmans,
directeur van Integrated Care Limburg (ICL).

Wat kan er nog beter?
“Nieuwe Maastrichtenaren zijn niet alleen studenten
en expats waar we van kunnen profiteren. Het is ook de
migrant die extra hulp kan gebruiken, of die oude Maastrichtenaar die het moeilijk heeft, die niet kan werken en
genieten. Die mensen behandel je zoals je zelf behandeld
wilt worden. Laat ze weer genieten. Een Bourgondische
stad kun je immers pas zijn als het goed gaat met jezelf en
je mensen.”

Wat doet ICL in Maastricht?
“Onze cliënten zijn mensen die, om wat voor reden ook, te
maken hebben met ziekteverzuim of dreigend ziekteverzuim. ICL biedt persoonlijke begeleiding via een psycholoog,
voedingsdeskundige, arbeidsdeskundige, fysiotherapeut,
sportcoach en indien nodig een financieel coach.
“Iemand krijgt hier daadwerkelijk een ‘reboost’; we laten
zien dat het glas niet half leeg is maar half vol. Dit doen
we sinds 2005 voor organisaties als UWV, Sociale Dienst
Maastricht, Provincie Limburg, MTB, Universiteit en
vele anderen. Inmiddels hebben ook een vestiging in
Heerlen en er komt binnenkort een nieuwe vestiging in
Maastricht West.”
Hoe heeft ICL te maken met nieuwe Maastrichtenaren?
“Het is maar net wat je eronder verstaat. In mijn ogen zijn
het ook de oude Maastrichtenaren die dankzij ons zorgmodel,
en daarmee de juiste middelen, hulp en faciliteiten, weer
meer kwaliteit van leven ervaren. Die daarmee ook daadwerkelijk opnieuw kunnen genieten van het goede leven
in Maastricht. Als je het zo bekijkt gaan hier veel ‘oude’
Maastrichtenaren als nieuw naar buiten.”
Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Nog voor het oprichten van ICL heb ik als fysiotherapeut
en gezondheidswetenschapper onderzoek gedaan naar
incontinentieproblematiek bij vrouwen. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het opzetten van het Pelvic Care
Center in het MUMC+. Dit centrum waar alle disciplines
rondom bekkenbodemproblematiek samenkomen en
de richtlijnen die ik op dit gebied heb opgesteld, hebben
voor internationale bekendheid gezorgd.
“Ik reis veel om lezingen te geven, wereldwijd. Als je ziet hoe
het ziekenhuis, de universiteit en stad overal bekendheid
genieten, dat is heel bijzonder. Dat wij hier als kleine stad
met ons ziekenhuis de voedingsbodem weten te creëren
voor zoveel innovatie en onderzoek. Er is veel aandacht en

www.iclimburg.nl
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Integrated Care Limburg:
boosting Maastrichters old and new
Are new Maastrichters not just people who already
live in the city but can now enjoy a better quality of
life in Maastricht, asks Bary Berghmans, director of
Integrated Care Limburg (ICL). This question has
played a part in developing the care model for ICL.
What does ICL do in Maastricht?
“We adopt a modern and most importantly a multidisciplinary approach to Work & Health, based on a care
model we developed ourselves. Our clients are people
who, for whatever reason, are on sick leave, or on the
brink of it.
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“The ICL model consists of all kinds of disciplines that come
together to help support a client in getting back to work.
This can include personal coaching by a psychologist,
nutritionist, occupational therapist, physiotherapist,
sports coach and a financial coach.
“We give people a real re-boost, showing them that the glass
is half full. We’ve been doing this since 2005 for organisa
and Maastricht University. We have since opened an office
in Heerlen and soon we will have a new office in the west
of Maastricht.”
How is ICL involved with new to Maastrichters?
“In my eyes, this includes people who already live in the city
and – thanks to our care model and with the right resources,
help and facilities – can now enjoy a better quality of life
in Maastricht. If you look at it that way, many people who
are from Maastricht can be viewed as new Maastrichters.”
How international is Maastricht as a city?
“Even before ICL was founded, I conducted some research
as a physiotherapist and health scientist into incontinence
problems and I was responsible for setting up the Pelvic
Care Centre at MUMC+. This centre has become globally
renowned as a place where all the disciplines involved in
pelvic floor issues come together, using the guidelines
that I drew up in this field.
“I travel a lot to give lectures. When you see how famous the
hospital, the university and the city are, that is something
very special. Especially given how small the city is, the
hospital is a real hub for so much innovation and research.
“There is a lot of attention and interest in our medical
knowledge, our specialist field and the way we bring
research and practice together. That is something to be
proud of and something which contributes to the city’s
growing international character in 2017.”
What could be better?
“It’s not only students and expats who are new to Maastricht.
There are also migrants who could use some extra help,
and native Maastrichters who have difficulties and can’t
work or fully enjoy the city. Treat them as you would like
to be treated yourself. Help them to enjoy the city. After
all, Maastricht can’t be a city of the good life if its people
are not happy here.”
www.iclimburg.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Jaap Winter

“In 1966 verhuisde ik met mijn ouders voor het eerst naar
Limburg. We gingen wonen in het gehucht Kerensheide,
gemeente Beek. Daar leerde ik mijn huidige vrouw kennen,
zij kwam deels uit een Maastrichtse familie. Na een aantal
jaar zijn we samen terug naar Haarlem gegaan, waar ik
opnieuw 16 jaar heb gewoond en ben getrouwd. Toen ik
werd gevraagd om bij de Provincie Limburg te komen
werken, heb ik dat meteen gedaan.
“Zo kwam het dat ik in 1988, samen met mijn vrouw, voor
de tweede keer naar Limburg verhuisde. Dit keer naar het
mooie en prettige Maastricht. Mijn ouders woonden op
dat moment in Geleen en mijn schoonouders in Stein, de
overgang van Haarlem naar Maastricht was dan ook niet
zo heel groot. Ik hoor soms van andere nieuwe Maastrichtenaren dat zij er moeite mee hebben gehad om hier te kunnen
aarden. Ik denk dat het eraan ligt hoe je ermee omgaat. Ik
zou niet meer terug willen. Wat ik soms nog wel mis, is het
strand bij Haarlem. Maar er is hier zoveel dat het compenseert. Bovendien wonen mijn kinderen in Amsterdam.
Daarmee heb ik voldoende reden om regelmatig die kant
op te gaan.
“Ik ben bij Integrated Care Limburg (ICL) terechtgekomen
via een collega. Het was tijd om te sporten en hij had daar
de ideale plek voor. ICL dus. Het sporten in groepsverband
met ‘lotgenoten’ zorgt voor een gezonde motivatie om
te blijven gaan. Het is een prettige kleinschalige omgeving
waarbij je heel persoonlijke begeleiding krijgt. Bovendien
heb ik er nieuwe mensen leren kennen en mijn netwerk
kunnen uitbreiden. Inmiddels zijn we tien jaar verder en
sport ik er nog altijd.
“Het mooie aan Maastricht vind ik het internationale
karakter, zeker als studentenstad. We zijn hier veel internationaler dan in het westen van Nederland. Ik ben vanuit hier
snel in Aken, Keulen, Brussel of Antwerpen en dat heeft
ook zo zijn charme. Alles is bij de hand. Het Limburgs
dialect en in het bijzonder het Maastrichtse dialect, vind
ik erg mooi. Het is jammer dat het dialect verwatert. Zelf
spreek ik het niet, maar ik versta het goed. Toen ik bij de
Provincie Limburg werkte, had ik veel Limburgse collega’s,
dus ik moest wel.”

Naam:

Jaap Winter

Geboorteland:

Nederland, Haarlem

Werk:

Voorheen Provincie Limburg, sport bij ICL

Woont:

Sinds 1988 in Maastricht samen met
zijn vrouw
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 New Maastrichter
“In 1966, I moved to Limburg for the first time, with my
parents. We went to live in the hamlet of Kerensheide near
Beek. There I met my current wife, she is partly from a
Maastricht family. After a number of years we went back
to Haarlem, where I lived again for 16 years and got married.
When I was asked to come work at the Province of Limburg,
I said yes right away.
“So it came to be that in 1988 I moved to Limburg for the
second time. This time to the beautiful and pleasant city
of Maastricht. Back then my parents were living in Geleen
and my wife’s parents in Stein, so that helped the transition
from Haarlem to Maastricht.
“I sometimes hear from newcomers in Maastricht that they
have been struggling to adjust here. I guess it depends
how you deal with it. I would not want to go back anymore.
What I sometimes miss is the beach near Haarlem. But there
is so much else here to compensate for that. And my children
live in Amsterdam, so I have a good reason to go there on a
regular basis.
“I joined Integrated Care Limburg via a colleague. I felt it
was time for physical exercise and he had a good place for
that: ICL. Doing sports in a group with fellow enthusiasts
ensures a healthy motivation to keep going. ICL also provides
a pleasant small scale environment, giving very personal
guidance. In addition, I have come to know new people
and expand my network. It is ten years ago that I joined
and I’m still there.
“The nice thing about Maastricht for me is its international
feel as a student city. We are far more international here than
in the west of the Netherlands. Aachen, Cologne, Brussels
and Antwerp are around the corner, which is great.
“Everything is at hand. And I really like the Limburg dialect
and especially the dialect locals in Maastricht speak. It’s
a pity these dialects are fading. I do not speak it myself,
but I understand it well. When I worked at the Province of
Limburg I had a lot of local colleagues, so I had to.”
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InterUM:
de universitaire regelneef
Dat meer dan de helft van de studenten aan Universiteit
Maastricht uit het buitenland afkomstig is, is inmiddels
ook terug te zien in het werknemersbestand van
InterUM. “Daarin zijn we meegegroeid met de
universiteit,” vertellen Marion de Vreede en Joke
Waalwijk, oprichtsters van het interne detacheringsbureau van de Universiteit Maastricht.
Wat doet InterUM precies?
“Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, is
InterUM geen afdeling binnen de Universiteit Maastricht.
Het is een dochterbedrijf van de holding van de UM, we
zijn als bv een aparte organisatie. Maar uiteraard hebben
we veel te maken met de universiteit en is dit onze grootste opdrachtgever. We zijn het bureau zo’n negentien jaar
geleden gestart. Op dat moment was er behoefte aan een
soort intern uitzendbureau voor secretaresses.
“Iets wat al snel veranderde in een detacheringsbureau
waarbij wij tijdelijk personeel binnen de universiteit op onze
payroll zetten en de werving en selectie doen voor bepaalde
tijdelijke vacatures. Op die manier zijn wij uitgegroeid tot
het vaste bureau dat voorziet in allerlei (studenten-)banen
binnen de universiteit. Denk aan student-assistenten,
studentmedewerkers, maar ook aan surveillanten voor de
grote toetsen in het MECC.”
Hoe heeft InterUM te maken met nieuwe Maastrichtenaren?
“De mensen die wij in dienst hebben en die via ons gedetacheerd worden hebben allerlei verschillende nationaliteiten. Dat meer dan de helft van de studenten aan de UM
uit het buitenland komt, zie je uiteraard ook terug in ons
werknemersbestand. Daarin zijn we meegegroeid met
de universiteit. We bieden onze documenten en website
bijvoorbeeld ook in het Engels aan.”
Hoe gaat het werken met deze nieuwe Maastrichtenaren?
“Met name het juridische deel vormt de grootste uitdaging.
De wet- en regelgeving bij het aanbieden van contracten
aan mensen van buiten de EU is best complex. Er moeten
werkvergunningen aangevraagd worden, mensen zijn
minder bekend met ziektekostenverzekeringen. Het
vraagt van ons dat we continue up to date te zijn met alle
ontwikkelingen op dat gebied.”

Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Dat je in een winkel in het Engels aangesproken kunt
worden, is nu de normaalste zaak van de wereld. Dat was het
een aantal jaar geleden echt nog niet. Eigenlijk geeft dat
al aan welke ontwikkeling Maastricht heeft doorgemaakt.
Het mengen van studenten met locals kan nog wel beter.
Maar op dat gebied lopen op dit moment bijzondere
initiatieven, zoals het project Student en Stad.”
Wat kan er nog beter?
“De ligging van Maastricht blijft toch uniek voor een
studentenstad: ingeklemd tussen Duitsland en België.
Dat kan ook voor de afgestudeerde student, die nu nog vaak
naar de Randstad vertrekt, aantrekkelijk zijn. Laat die
tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht maar komen.
Dat maakt Maastricht weer groter en aantrekkelijker, vooral
ook op sociaal en cultureel gebied.”
www.interum.eu
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InterUM:
university’s Jack of all trades
More than half the students at Maastricht University
are from abroad, and that is reflected in staff diversity
at InterUM. “We are developing in step with the
university,” Marion de Vreede and Joke Waalwijk,
founders of Maastricht University’s internal staffing
office, explain.
What exactly does InterUM do?
“Although the name may suggest otherwise, InterUM is
not a department of Maastricht University. As a subsidiary
of the MU holding we are a separate organization. But of
course we have a lot to do with the university: it is our
biggest client. We started the office some nineteen years ago.
At the time, the need developed for an internal employment desk for secretaries. This soon became an agency
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where we put temporary staff for the university on our
payroll and started recruiting and selecting for certain
temporary vacancies. In this way we have become the place
to go to for providing all kinds of jobs related to Maastricht
University. Think of student assistants, student staff, but
also supervisors for major exams in MECC.”
How are you involved with new Maastrichters?
“The people we employ and who are seconded by us have
different nationalities. The fact that more than half of the
students in Maastricht come from abroad is reflected in
our employee base of course. In that we are in step with
the university. We now also provide our documents and
website in English, for example.”
How is it working with new arrivals?
“Legal issues are the biggest challenge. Rules and regulations
regarding employing people from outside the European
Union are quite complex. Work permits must be arranged,
and new staff is less familiar with Dutch health insurance.
It keeps us sharp: we have to stay up to date with all
developments in these areas.”
How is Maastricht doing as an international city?
“When you go shopping nowadays sales assistants are able
to communicate in English. That was not a common thing
a couple of years ago. In fact, this already indicates how
Maastricht has developed.
“Building connections between students and locals can
still be improved. In this regards special initiatives such as
the Student & City project are now up and running.”
What else could be improved?
“The location of Maastricht remains unique for a student
city: right in between Germany and Belgium. This can be
attractive for students who now after graduation still tend
to move away, like to the Amsterdam-Rotterdam-The
Hague-Utrecht Randstad region. So let’s improve public
transport from Maastricht across the borders. This will
enlarge the scope of Maastricht and make the city more
attractive, especially in the social and cultural fields.”
www.interum.eu
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Radostina Karageorgieva

“Sinds juli 2017 ben ik een trotse inwoner van Maastricht.
Twee jaar geleden ben ik voor het eerst naar hier gekomen,
om de master European Public Affairs te volgen aan de
Universiteit van Maastricht.
“Waarom Maastricht? Omdat ik veel positieve verhalen
hoorde van vrienden. Ze hielden van deze stad. Bovendien
biedt de universiteit een mooi masterprogramma aan.
Tijdens mijn master heb ik stage gelopen in Brussel en
Barcelona. In Barcelona ben ik op zoek gegaan naar een baan
in Maastricht en na zes maanden zoeken en solliciteren
heb ik gevonden wat ik zocht. Ik kon als Communications
Officer aan de slag gaan bij de universiteit van Maastricht.
Wat was ik blij om terug te zijn!
“Ik had enorm veel geluk en dat beseft ik me maar al te
goed. Binnen no time vond ik een woning en ik kreeg
ook veel hulp. Na een maand als inwoner van Maastricht
heb ik al veel leuke mensen mogen ontmoeten. Iedereen
is vriendelijk, daarom heb ik het enorm naar mijn zin
hier. Het mooie aan de ‘echte’ Maastrichtenaren vind ik
dat ze erg open zijn, ze zijn gewend aan de verschillende
culturen en nationaliteiten. Dat zorgt ervoor dat ik me
thuis voel in zo’n mooie stad als deze. Ook carnaval vind
ik te gek, zowel jong als oud feest dagenlang op straat.
Die sfeer heb ik nog nooit in een andere stad ervaren.
“Voorlopig blijf ik dus nog in Maastricht, want ik voel me
goed hier. Mijn geboorteplek Dobrich voelt ook steeds
minder als thuis, omdat ik gewend ben geraakt aan het
leven hier. Daarbij vlieg ik vaak genoeg op en neer naar mijn
familie, sinds kort is er een goede aansluiting rechtstreeks
naar Bulgarije. Mijn vrienden in Bulgarije doen er nog langer
over om vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia terug naar
Dobrich te rijden, dan ik met het vliegtuig vanuit
Nederland.
“Voor velen is het niet vanzelfsprekend om na hun studie te
blijven in Maastricht, hoewel ze dat wel willen. Het tekort
aan huizen en banen zorgt ervoor dat ze de stad moeten
verlaten. Ik denk dat Maastricht, als ze het hier echt willen,
nog veel verder kan groeien als internationale stad. Want
een stad als deze wil je het liefst nooit verlaten.”
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 New Maastrichter
“Since July 2017 I have been a proud resident of Maastricht.
Two years ago, I came here for the first time to take the
master in European Public Affairs at the University of
Maastricht.
“Why Maastricht? Because I had heard many positive
stories from friends. They loved this city. In addition, the
university offers an excellent master program. During my
master, I had an internship in Brussels and Barcelona.
“While I was in Barcelona, I began looking for a job in
Maastricht and after six months of searching and applying,
I found what I was looking for. I could start as a communications officer at Maastricht University. And how happy
was I to be back!
“I have had a lot of luck and I realize that all too well. I have
found a home in now time and I also got a lot of help.
After a month in Maastricht I have already met several
nice people. Everyone is friendly, that’s why this place is
very much to my liking. The nice thing about the ‘true’
Maastrichtenaren is that they are very open, they are used
to different cultures and nationalities. It makes me feel
at home in a beautiful city like this one. Also, carnival is
amazing, both young and old party for days in the streets.
I have never experienced this kind of atmosphere in
another city.

Naam:

Radostina Karageorgieva

Geboorteland:

Bulgarije, Dobrich

Werk:

Voorlichter bij Universiteit Maastricht

Woont:

Sinds juli 2017 officieel in Maastricht

“For the time being, I will stay in Maastricht because I feel
good here. My birthplace, Dobrich, feels less and less like
home as I got used to life here. Moreover, I often fly over
to see my family, since there is now a good connection
directly to Bulgaria from Maastricht. My friends in Bulgaria,
it takes them longer to drive back to Dobrich from the
Bulgarian capital Sofia than it takes me to fly there from
the Netherlands.
“Who would want to leave a city like Maastricht? Still, for
many people it is not evident to stay here after they have
finished their study, even if they want to. The shortage
of relevant jobs and homes causes them to leave the city.
I think Maastricht, if it really wants to, can grow much
more as an international city.”
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Studenten
Service Centre
Met een universiteit die steeds internationaler wordt
en aan populariteit wint, moet het Student Service
Centre (SSC) zijn diensten mee ontwikkelen. De
internationale student wil als nieuwe Maastrichtenaar
immers ook buiten de collegezaal het allerbeste
uit het leven in de stad halen. Een dankbare, maar
zeker ook uitdagende taak, aldus Pascal Breuls en
Birgit Hendrickx, die samen het dagelijks bestuur
vormen van het SSC.
Wat doet SSC precies in Maastricht?
“Wat ooit begon met het registreren van nieuwe studenten, gaat inmiddels zoveel verder. We zorgen voor allerlei
faciliteiten in het leven van studenten buiten de collegebanken. Zo beschikken we over een visadesk voor internationale studenten, bemiddelen we bij huisvesting, bieden
persoonlijke hulp en coaching aan studenten met problemen
en hebben we decanen in dienst. Daarnaast zijn er nog een
heleboel extra’s die we voor studenten doen op sportief,
cultureel en sociaal maatschappelijk gebied.”
De internationale studenten weten jullie te vinden?
“De UM behoort tot de top van jonge universiteiten. Uiteraard
heeft dat impact op de activiteiten van het SSC. Onze
bedrijfsvoering is inmiddels volledig aangepast aan de
internationale student. We communiceren grotendeels in
het Engels. Je ziet het ook terug in de faciliteiten als een
studentenpastoraat, psychologen, internationale sporten,
die we opgenomen hebben in onze service. Daarnaast hebben
we speciale programma’s ontwikkeld gericht op het
aantrekken van internationale studenten, waaronder het
Centrum voor Europese Studies en onze Summer School.”
Welke uitdagingen zijn er in het werken met deze nieuwe
Maastrichtenaren?
“Hoe internationaler de universiteit, hoe breder en
gevarieerder de groep waarmee je moet communiceren.
Dat is een proces van continu aanpassen en vernieuwen.
De mix aan culturen brengt allerlei nieuwe vraagstukken
mee, van de omgang met sportblessures bij mensen met een
moslim achtergrond tot de veiligheid bij huisfeesten van
Duitse studenten, of het opzetten van een internationale
studentenvereniging en het inrichten van een studentenpastoraat, om maar eens wat voorbeelden te noemen.”

Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“De stad faciliteert de internationale studenten steeds
beter. Er is een duidelijk wisselwerking voelbaar tussen
universiteit en stad. Community Building is iets dat de
universiteit opgenomen heeft in haar strategie. Dat vertaalt
zich naar mooie initiatieven. Zoals het project Student & Stad,
waarmee we de student meer laten integreren in de stad.
Of de matches die wij maken tussen studenten en bewoners.
“Zo zijn er in Wittevrouwenveld studenten die iPad lesgeven
aan ouderen in ruil voor taalles. Of studenten in Mariaberg
die tegen gunstig tarief wonen en daarvoor in ruil activiteiten
ondernemen met statushouders. Studenten, en zeker ook
de internationale, zijn graag bereid iets terug te doen voor
de stad. Daar kunnen we in de toekomst nog veel meer
mee doen.”
www.maastrichtuniversity.nl
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Student
Service Centre
The Student Service Centre of Maastricht University
develops in line with the increasingly international
nature of the university. New international students
want to get the very best out of life in the city -a wonderful, challenging task, according to Pascal Breuls
and Birgit Hendrickx of the SSC management board.
What does SSC do in Maastricht?
“It began as a registration desk for new students, and
now it is so much more. We provide all kinds of facilities
involving daily student life. For example, there is a visa
office for international students, we help with housing,
we employ deans and we arrange personal assistance and
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coaching for students with problems. In addition, there
are a lot of extras we do for students in sports, cultural
and social life.”
These international students know how to find you?
“Maastricht University is one of the top young universities
in the world and that impacts on the activities of SSC.
Our business operations have now been fully adapted to the
international student. We communicate largely in English.
“You’ll also see it in facilities like a student pastorate,
psychologists and international sports. In addition, we
have developed special programs aimed at attracting
international students, like the Centre for European
Studies and our Summer School.”
What challenges are there in working with these new Maastrichters?
“The more international the university, the broader and
more varied the group you communicate with. That is a
process of continuous adjustment and renewal. The mix
of cultures brings a variety of new issues, from dealing
with sports injuries of students with a Muslim background
to safety at parties of German students, from starting an
international student association to setting up a student
pastorate, to name a few examples.”
How is Maastricht doing as an international city?
“The city is really getting better at adapting to international
students. There is a clear interaction between university
and city now. Building a community is now a goal the
university has included in its strategy. That translates into
beautiful initiatives like the Student & City project, which
enables students to integrate into the city. We help build
these links between students and locals.
“In Wittevrouwenveld there are now students teaching
the elderly how to use an iPad, in exchange for practice in
the Dutch language. In Mariaberg students can rent at a
favourable rate and in return they provide some help for
refugees. Especially international students are happy to give
back. There are interesting opportunities for Maastricht
in that respect.”
www.maastrichtuniversity.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Philipp Walz

“Een nieuwe Maastrichtenaar, dat voel ik me eigenlijk
niet echt. Ik ben al te lang hier om ‘nieuw’ te zijn, maar
een echte Maastrichtenaar wil ik me ook niet noemen.
Daarvoor moet je toch echt hier geboren en getogen zijn,
niet? Ik ben hier per toeval terechtgekomen vanuit Keulen.
Ik zag dat ik hier een bachelor aan de School of Business &
Economics kon doen, in het Engels.
“In 2003 ben ik daarom hierheen gekomen en ik ben
gebleven. Het was voor mij niet eens de vraag of ik hier
zou blijven, meer waarom ik überhaupt nog weg zou gaan.
Ik ben opgegroeid in Keulen en in Parijs. In Maastricht
voelt het daardoor heel erg als thuis. Het heeft namelijk
een beetje van beide: de francofiele touch en tegelijkertijd
Kölsche gezelligheid. En ja, de liefde speelde ook een rol.
“In mijn functie als functioneel beheerder voor SSC probeer
ik een brug te slaan tussen medewerkers die bepaalde
systemen en kanalen gebruiken in de communicatie naar
buiten toe en degenen die die systemen technisch inrichten.
Dat doe ik vooral vanuit het oogpunt onze communicatie
naar de (aankomende) student te kunnen blijven verbeteren.
“De wereld om ons heen verandert voortdurend. Hoe
kunnen wij daarop inspelen met onze communicatie?
Je zou kunnen denken dat studenten een heel homogene
doelgroep zijn, maar omdat je hier met zoveel verschillende
nationaliteiten te maken hebt is dat allesbehalve zo. Dat
maakt het complex, maar vooral heel interessant.
“Toen ik hier kwam studeren, waren er nog weinig prikkels
en mogelijkheden om Maastricht echt als stad, met haar
cultuur en tradities, te ervaren. Dat is tegenwoordig wel
heel anders. Dat is heel fijn voor de student van nu. Het
gevoel van frictie tussen bewoners en studenten is een heel
stuk minder. De Maastrichtenaars is niet gevraagd of zij
inwoners van een kennisstad wilden worden, zij konden
destijds ook niet overzien welke gevolgen de komst van
een universiteit voor de stad had.
“Het is daarom mooi te zien welke initiatieven er nu worden
ontplooid, zoals Student & Stad bijvoorbeeld, om student
en bewoner veel meer met elkaar te verbinden.

Naam:

Philipp Walz

Geboorteland:

Duitsland, Keulen

Werk:

Functioneel beheerder voor afdeling
informatiemanagement van het Student
Service Centre (UM)

Woont:

Sinds 15 jaar in Maastricht

Maastricht is daarmee al goed op weg en ik ben heel
benieuwd hoe zich dat de komende jaren verder zal ontwikkelen en welke mooie dingen het nog gaat opleveren.”
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 New Maastrichter
“I don’t really feel like a new Maastrichtenaar. I’ve been
here for too long to be ‘new’, but I do not want to call
myself a real local either. To be that you really have to be
born and raised here, right? I actually came here by accident
from Cologne. I saw that I could do a bachelor at the School
of Business & Economics, in English.
“That’s why I came here and why I stayed. It was not a
question of whether I would stay here, rather why would
I leave. I grew up in Cologne and Paris. That’s why in
Maastricht it feels very much like home. It has a bit of
both: the Francophile touch while at the same time the
cosiness of Cologne. And yes, love also played a role.
“In my work I try to build bridges between employees who
use certain systems and channels in external communication and those who technically set up those systems.
I mainly do this in order to continue to improve our
communication with students.
“You might think that students are a very homogeneous
target group. However, that is not the case, because we are
dealing with so many different nationalities. That makes
it complex, but also very interesting.
“When I studied here, there were few incentives and
opportunities to truly experience Maastricht as a city, with
its culture and traditions. Nowadays that is quite different,
which is very nice for current students. The feeling of tension
between residents and students is a whole lot less now.
“The Maastrichters were not asked whether they wanted
to be residents of a student city. Back then they could not
foresee what the impact would be on the city of the arrival
of a university.
“Therefore, it is great to see what initiatives are on now,
like the Student & City project, to better connect students
and residents. Maastricht is already well on its way, and
it will be very interesting to see what beautiful things will
come to be.”

A Golden Age?
The economy is humming just fine again in the Maastricht
region. Unemployment is down to four percent. Alderman
for Economy and Finance John Aarts estimates the region
is even entering a Golden Age. The Brightlands Health
Campus is growing, Maastricht based customer service
companies like Mercedes and Vodaphone are engaged in
skirmishes for new staff, Mini producer VDL Nedcar in
Born keeps on expanding.
There is a serious downside to the good news: the city is
also faced with stubborn inequality. Golden Age or not,
poverty is still increasing in Maastricht. The council has
the intention to reverse this by 2018.
Maastricht welcomes a great sportsman on May 28.
Local hero Tom Dumoulin won the Giro di Italia, and
many people hope he will be able to do the same in the
Tour de France next year. Thousands of people attend the
official celebration on the Markt, where Tom is honoured
with both a knighthood and the golden medal of the city
of Maastricht.
And did you know that the old town hall, reopened after
an extensive renovation, now has some high tech features?
Sophisticated climate control is one of them, online
management of an all new LED lighting system another.
Let’s just hope that hackers show no interest in turning
the lights off.
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3 Wielergrootheden bij elkaar / Tom Dumoulin meets previous Dutch cycling champions

DUMOULIN GERIDDERD

Duizenden mensen komen op 28 mei naar de Markt om
Giro-winnaar Tom Dumoulin te huldigen. Hier staat een
toekomstig Tourwinnaar, klinkt het. De zegevierende
Maastrichtenaar blijft zelf bescheiden, ondanks de drie
onderscheidingen die hij in een klap krijgt. Tom mag zich
voortaan ridder in de orde van Oranje Nassau en Limburger
van Verdienste noemen, plus de gouden stadsmedaille
dragen.
GOUDEN EEUW?

Het gaat goed met de economie in Maastricht en omstreken.
De werkloosheid is gedaald tot vier procent, waarmee de
stad het anno 2017 beter doet dan welke andere grote stad
in Nederland ook. Voor wethouder van Economie en Financiën John Aarts is het aanleiding om in de Limburger van
6 mei te reppen van een ‘Gouden Eeuw’ voor Maastricht.
Al zit het gemeentebestuur ook met een pijnlijke tweedeling,
gezien berichten over groeiende armoede onder delen van
de stadsbevolking -en zelfs meer zwerfjongeren. Feit is dat
steeds meer bedrijven in de regio moeite hebben om geschikt

personeel te vinden. Voor een belangrijke deel komt dat
door de voortgaande groei van de Mini-fabriek in Born.
In Maastricht zelf is de Brightlands Health Campus een
goede banenmotor, evenals de diverse customer service
centers.
FORT WILLEM I KRIJGT ZONNENDE HAGEDISSEN

Maastricht maakt werk van het herstel van de oude vestingwerken rond de binnenstad. Na de opknapbeurt van de
Lage Fronten en de aanstaande renovatie van de Hoge
Fronten wordt ook Fort Willem I opgeknapt. Het fort
bovenop de Caberg werd in 1815 gebouwd om de Franse
keizer Napoleon af te weren. Na het opheffen van de vesting
Maastricht in 1867 werd het deels gesloopt. Willem I biedt
al jaren ruimte aan studentenvereniging Tragos en een
speeltuin. Het krijgt nu ook zonnebankjes voor muurhagedissen, een diersoort die het al goed doet in de Hoge
Fronten. Daar werden in het voorjaar 120 hagedissen
gevangen, plus 15 hazelwormen, zeven salamanders en een
vroedmeesterpad. De beestjes gaan weer terug wanneer de
werkzaamheden aan de Hoge Fronten klaar zijn.
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Gerenoveerde stadhuis weer open / Renovated town hall reopens

Processie naar Servaasbron / Servaas, city patron saint, honored

OUDE STADHUIS KLAAR -VOOR HACKERS?

zelfs groter, met een pluk- en proeftuin en een siertuin.
De succesvolle tuin draait op vrijwilligers, en is met zijn
eetbare bloemen, vergeten groenten en kruidenperkjes
in een hoekje bij de Jeker een vaste waarde in de stad
geworden.

De ingrijpende renovatie van het oude stadhuis aan de
Markt is voltooid -binnen budget (6,8 miljoen euro) en op
tijd. Burgemeester, wethouders en ondersteuners kunnen
terug naar hun vertrouwde kamers, na een ballingschap
van een jaar. Er waren tegenvallers bij de renovatie -op
zolder bleek toch wat asbest te zitten- en meevallers -niet
alle grote vloerbalken waren verrot. Grote verbetering is
de moderne klimaatbeheersingsinstallatie die de vochthuishouding in de trouwzaal en de pronkkamers voortaan
keurig regelt. Markant detail: alle lampen zijn vervangen
door zuinige leds die een eigen IP-adres hebben, waarmee
ze op afstand kunnen worden aangestuurd. Handig voor
de bode, maar ook riskant. Mocht het licht midden op de
Markt een keer in het holst van de nacht opeens aanfloepen,
dan weet je: het stadhuis is gehackt.
TAPIJN WORDT SPANNENDER

Drie glimmende schijven die losjes op elkaar lijken gestapeld:
zo ziet het nieuwe universiteitsgebouw er uit dat op het
terrein van de Tapijnkazerne komt. Het gewijzigde ontwerp
levert volgens de kenners mooiere zichtlijnen op naar alle
kanten van het park. Tapijn-nieuwe-stijl zal overigens pas
in 2023 klaar zijn. De tijdelijke creatieve broedplaats, het
Werkgebouw, mag nu in ieder geval tot najaar 2018 blijven.
Het lot van de naastgelegen Brasserie Tapijn is nog ongewis:
het gebouw staat op de nominatie om in 2019 te worden
afgebroken, maar er komt wel nieuwe horeca. De Tapijntuin
blijft in ieder geval. Dit burgerinitiatief uit 2014 wordt

Q-PARK WORDT AMERIKAANS

Q-Park, de in Maastricht gevestigde uitbater van enkele
duizenden parkeergelegenheden in tien Europese landen,
komt in Amerikaanse handen. Investeringsfirma KKR uit
New York betaalt bijna drie miljard euro voor de onderneming. Q-Park is in Maastricht praktisch een monopolist,
met elf parkeergarages. Parkeren in Maastricht is beduidend
duurder dan in een vergelijkbare historische stad als Aken.
MAA KRIJGT TURKSE UITBATER

Maastricht Aachen Airport krijgt een succesvolle TurksNederlandse ondernemer als nieuwe uitbater. Ismail Durmaz
uit Zaandam, de man achter vrachtmakelaar TCGI, krijgt
het de komende tien jaar voor het zeggen op het vliegveld
bij Beek. Het bedrijf heeft volgens de provincie, die eigenaar
is van de kwakkelende luchthaven, de beste papieren om
MAA perspectief te geven in de vechtmarkt der luchtvaart.
“Ik zie toekomst voor deze luchthaven, ondanks zijn
beperkingen: nachtslot en geen grootschalige brandstofopslag”, vertelt Durmaz De Limburger. “Kwaliteit en tijd
zijn essentieel, de centrale ligging ten opzichte van het
Ruhrgebied is daarbij een groot voordeel.” Durmaz is bereid
de 140 werknemers op de luchthaven over te nemen.

MEI 2017

Tapijn krijgt nieuwe vorm / Future university building in Tapijn Park

MAA verder onder Turkse leiding / Turkisch entrepreneur brings new elan to Maastricht Aachen Airport
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RKVCL, adieu / Soccer club folds: a last group pic
HET MAASTRICHTSE AMATEURVOETBAL

Geen kampioenen dit seizoen, wel een historisch hoogtepunt:
Sportclub Jekerdal wordt honderd. En een dieptepunt:
RKVCL uit Limmel en VV de Heeg stoppen ermee. RKVCL
doet dat vol bravoure met een ludieke bijeenkomst, compleet
met een heuse doodskist. De vereniging moest weg van
haar vertrouwde plek, een fusie met IBC uit Itteren bleek
onbespreekbaar. Lichtpuntje is VV Daalhof, dat erin slaagt
via de nacompetitie te promoveren van de vijfde naar de
vierde klasse. De studentenclub DBSV lukt het in de
nacompetitie haar vierdeklasserschap veilig te stellen, maar
SV Heer gaat onderuit. Vol trots promoveerde de club
verleden jaar naar de tweede klasse, maar na één seizoen
moet men weer terug naar de derde. De andere tweedeklassers, VV Scharn en Geusselt Sport, handhaven zich.
In de derde klasse speelt SCM lang mee om de titel, maar
de eerste plek blijft onbereikbaar. Leonidas, de andere
derdeklasser, eindigt in de middenmoot. In de vierde
klasse spelen maar liefst zeven Maastrichtse clubs: ASV,
SC Jekerdal, RKHSV, RKVVL/Polaris, DBSV en Willem I.
Die laatste club degradeert helaas naar de vijfde klasse -en

dat na twee degradaties achter elkaar. Jubilerend Jekerdal is
het resultaat van fusies van Kimbria, Maasvogels, MKC,
Sint Pieter en Sint Pieter / MKC. De oudste club is Kimbria
die op 4 september 1916 werd opgericht. De naam
SC Jekerdal ontstond in 2000. De club doet het goed in
de vierde klasse. Met een jeugdig team van vooral eigen
kweek draait Jekerdal mee in de subtop. De club organiseert
het hele seizoen festiviteiten, met als apotheose een fraai
vormgegeven jubileumboek. Een hoogtepunt is het
kampioenschap van het tweede team, dat daardoor naar
de reserve tweede klasse stijgt. Dat vergt wel een beslissingswedstrijd tegen Leonidas, die pas na 18 penalty’s wordt beslist.
MVV HOUDT RODA OVEREIND

MVV belandt in mei bijna per ongeluk in de playoffs, met
als finale tegenstander de aartsrivalen uit Parkstad. Het
Maastrichtse keurkorps slaagt er echter niet in Roda te
verslaan, waardoor de een niet promoveert en de ander op
het nippertje aan degradatie ontsnapt. MVV redt zo Roda
na een rampzalig seizoen -compleet met een Russische
geldschieter die ergens ver weg in een cel verdween.
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Noorderbrug in wording / new bridge nears completion

Limburgse derby in playoffs / Limburg soccer clash MVV - Roda JC: Maastricht defeated
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Kruisherenhotel krijgt vijfde ster / Star power for Kruisheren Hotel

Student&buurtbemiddelaars van start / Go for student peacemakers

HOUBEN POSTUUM GELAUWERD

EERBETOON AAN MAASTRICHTSE ROCKER

Oud-burgemeester Philip Houben is postuum onderscheiden
met de theaterprijs ’t Gouweke. Van de man die Maastricht
het Theater aan het Vrijthof bezorgde komt vlak na zijn
overlijden in april En alles is theater uit. Het is een
mini-documentaire die hij samen met Max van Even
maakte ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het
theater. Het filmdocument is een vervolg op de onemanshow
die de burgemeester in 1992 bij de opening opvoerde. Het
biedt een persoonlijke terugblik op het cultureel leven in
Maastricht, met liedjes van toen die Houben opnieuw had
ingezongen, met Tonny Eyk aan de piano. Columnist
Ad van Iterson, die ooit diende als tekstschrijver van de
burgemeester, noteert ten afscheid in De Limburger nog een
mooie eigenschap van de verleden burgervader: Houben
zette het ‘anders dan menig Maastrichts bestuurder uit de
vorige eeuw niet op een ongelimiteerd zuipen op recepties’.

In Lumière is de première van de documentaire Sabbatical,
over de Maastrichtse band The Liberators. De film van
Karin Hillebrand begint in het hospice waar de door keelkanker getroffen zanger Wouter Post zijn laatste weken
doorbrengt. Hij stond in de jaren 80 en 90 dertien jaar lang
op het podium met zijn rock&bluesband. Daarna verloren
de bandleden elkaar uit het oog, om elkaar aan het sterfbed
van de zanger weer terug te vinden. Zijn wens is dat ze
de draad weer oppakken, wat op 19 mei resulteert in een
optreden in de Muziekgieterij.

KWART VAN INWONERS IS STUDENT

Bijna een kwart van de inwoners van Maastricht is anno
2017 student -ofwel eenvijfde meer dan vijf jaar geleden.
De gemeente wil daarom het actieplan Student en Stad
vaste grond onder de voeten geven, met een regulier
geldpotje. De afgelopen twee jaar werd al 150duizend euro
uitgetrokken voor zaken als de Housing Helpdesk, die
studenten helpt bij huurproblemen, en MyMaastricht,
een informatieve website over het studentenleven in de
stad. De meeste lopende projecten zit in de opstartfase,
die hebben nog tijd en geld nodig.
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Pastoor zegent motorclub Saint Pierre / A blessing for the bikes in Sint Pieter

Maastrichtse rock geschiedenis: The Liberators / Local rock hisory: The Liberators
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Viering 150 jaar Limburg / Celebrating the Limburg anniversary

-NOG IETS ANDERS?
ENTREE AUTOVRIJ

Alle parkeerplaatsen in de Stationstraat
in Wyck verdwijnen. De straat krijgt
ook bredere stoepen en gevelterrassen,
waardoor eind 2017 een aangenamer
entree tot de stad ontstaat voor
treinreizigers. Dan is ook de nieuwe
fietskelder klaar en raakt het Stationsplein de fietsparkeerellende kwijt.
BOVENS GAAT DOOR

Maastrichtenaar Theo Bovens mag
van het provinciale parlement nog
eens zes jaar als gouverneur van
Limburg dienen. Hij zal zich in zijn
tweede termijn extra gaat richten op
toezicht op lokaal bestuur, euregionale
samenwerking, promotie en jongeren.

EXTRA PERRONS NOORD

CENTRUM VOOR LIMMEL

Station Maastricht Noord krijgt twee
extra perrons, waarna behalve de
regionale treinen van Arriva ook de
treinen van de NS er gaan stoppen.
De bereikbaarheid van bedrijven op
industrieterrein Beatrixhaven wordt
hierdoor verbeterd.

Goed nieuws voor Limmel en Nazareth:
de wijken krijgen bij het Hoolhoes een
nieuw centrum met een supermarkt
van Jan Linders.

AMBY KRIJGT DIALECTBORDJES

Op voorspraak van de Jonkheid Amby
krijgt deze oostelijke buitenwijk die
tot 1970 een zelfstandig dorp was
tweetalige straatnaamborden. Zo
wordt de Heukelstraat ook d’n Heukel
en wordt een zijstraatje omgedoopt
tot Verkesgetske. De jongerenclub
mag het zelf betalen.

SNELLE POLITIEBOOT
De politie heeft een nieuwe patrouilleboot. Het vaartuig, waarmee wangedrag
van watersporters op de Maas beter
kan worden bestreden, heeft een
topsnelheid van 80 km/u.
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Vlogger Theo / Limburg Governor Theo Bovens vlogs@Pinkpop

Politie Maastricht heeft nieuwe boot / New patrol boot for local police
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Chain reaction
Thousands of people in Maastricht and Limburg join the
protest against the aging nuclear power plant in Tihange,
south of Liege. The protesters form a human chain of some
40thousand people all the way from Aachen to Tihange, to
pressure the Belgian government and the French owners
of the plant.
Maastricht locals are quite prone to civic duty. In this
city of some 120thousand inhabitants around a quarter of
them are engaged in some form of volunteer activity. The
number of grass roots initiatives across town now numbers
more than sixty, from concerned citizens who aim to stop
the building of a new light rail track to Hasselt in Belgium
to a group of people who made a plan to enhance part of
the Groene Loper with a neighbourhood park, including a
copy of Bèr, Maastricht’s famous mosasaur.
Surprise: Maastricht’s new natural hot spot, the pool in
the Enci quarry, draws a crowd on the first warm days of
summer. The modest beach fills up quickly, and at first
everything seems fine. Unfortunately, when thousands
more people start showing up, litter and noise become
a problem. So in June the Enci pool is closed again, to
prepare a better management plan.
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Maastricht haakt in tegen Tihange / Humain chain against Tihange nuclair power station

TIHANGE BRENGT MAASTRICHT OP DE BEEN

Het spant er even om, maar ook in Maastricht komen
voldoende mensen in beweging voor een grote actie tegen de
omstreden ‘scheurtjescentrale’ in Tihange. Op zondagmiddag 25 juni wordt een menselijke keten gevormd die
loopt van Aken via de Limburgse hoofdstad naar Luik en
Tihange. Tussen de 40- en 50duizend mensen, merendeels
Duitsers maar toch ook opvallend veel Limburgers, doen
eraan mee. Maar het Franse energiebedrijf Engie, eigenaar
van Tihange, piekert nog niet over eerdere sluiting van de
oude kerncentrale, die veel geld opbrengt.
HET LOOPT STORM IN DE GROEVE

Maastricht is een nieuwe attractie rijker: het natuurbad van
de ENCI-groeve. Azuurblauw water, fraaie rotspartijen:
dat vind je nergens anders in Nederland. Op de eerste warme
dagen van het jaar puilt het bescheiden strand achter
Chalet d’n Observant meteen uit. Natuurmonumenten
en SOME, de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij
ENCI-gebied, zijn aanvankelijk zeer tevreden over de
belangstelling: ‘Van heinde en ver komen mensen om dit

te beleven’. In juni loopt het bad echter over, de duizenden
bezoekers veroorzaken teveel overlast. De hekken gaan
weer dicht om de bestuurders de ruimte te geven zich te
beraden op een andere aanpak, zonder herrie, zwerfafval
en parkeerproblemen. “Het zal een leerproces worden”,
taxeert boswachter Frenk Janssen in De Limburger.
LANGE WACHTLIJST BIJ ZWEMBAD JEKERDAL

Dat Maastrichtenaren ervan houden om zich te verpozen
bij het water, blijkt ook uit de belangstelling voor Zwembad
Jekerdal, het enige fraaie buitenbad dat Maastricht nog
heeft -het nieuwe zwembad bij de Geusselt telt in deze
categorie helaas amper mee. Het Jekerbad dateert van 1950,
sloot in 1973 en werd door buurtbewoners in de jaren
tachtig gered van de sloop. Ze begonnen een vereniging
en knapten het bad op. Het is nu al jaren een particulier
bad, waar je als gezin maximaal 150 euro betaalt voor een
jaar zwemmen -in ruil voor vrijwilligerswerk. Jekerdal
telt nu 6500 leden en heeft een wachtlijst waarop ruim
duizend mensen staan. Die moeten er rekening mee
houden dat ze pas over acht jaar door het poortje mogen.
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Studenten Leeuwenborgh op stage in Afrika / A study trip to Ghana by nursing students from Maastricht
STUDENTEN LEEUWENBORGH OP STAGE IN GHANA

Het was verpletterend warm -40 graden Celsius overdag,
bijna 30 graden ’s nachts- maar ze hebben het kalm overleefd,
de vijf studenten van de afdeling verzorgende beroepen
van Leeuwenborgh die op stagereis waren naar Ghana.
Vier weken waren ze in het West-Afrikaanse land, voor
een ingrijpende kennismaking met de verpleegkundige
praktijk in een ontwikkelingsland. De stagereis is inmiddels
een traditie, al zes jaar doen selecte groepjes laatstejaarsverpleegkundestudenten uit Maastricht er aan mee. De
stage is in Damongo, een dorp van drieduizend inwoners
in het noorden van Ghana. Daar staat het West Gonja
Hospital, de kliniek die de enige gezondheidszorginstelling
is voor het dorp en het omliggende platteland. Het was een
boeiende ervaring, zeggen Dylan Pieters en Lara Cortenraad.
Voor beide studenten was het de eerste keer dat ze echt in
Afrika waren. “Het verschil tussen arm en rijk in Ghana is
zo groot, dat is bijna niet te beschrijven. In de hoofdstad
rij je eerst langs krotten, en dan ligt er wat verder opeens
een enorm luxe winkelcentrum”. In het plattelandsziekenhuis konden ze meedraaien op alle afdelingen: die voor

mannen, die voor vrouwen en die voor zwangeren. De
zorg is eenvoudig: het ziekenhuis telt zeven basisartsen,
die in de praktijk van alles doen. Als basisarts -huisartsmoet je in Ghana bijvoorbeeld ook keizersnedes kunnen
doen en een been amputeren. De zorg is ook hard: wie geen
basisverzekering heeft -omgerekend vijf euro per persoon
per jaar, maar voor echt arme grote gezinnen toch nog
teveel- wordt aan zijn lot overgelaten. Dylan: “Als zo iemand
een lelijk gebroken been heeft wordt er niet geopereerd.
Die is dan kreupel voor de rest van zijn leven”. Ze maakten
ook een dramatisch voorval mee: twee kinderen van een
nomadenstam die elkaar met machetes, grote kapmessen,
te lijf waren gegaan werden hevig bloedend naar de kliniek
gebracht. De Leeuwenborghers zagen ook dat de werkdiscipline in Ghana anders is. “Wat verpleegkundigen
daar in een hele dienst doen, doen wij in een uur”, zegt
Lara. Op tijd komen is ook niet het sterkste punt. “Waar
wij het Limburgs kwartiertje hebben, heb je daar het
Ghanese uurtje.” Geleerd hebben ze ook. Om minder verpleegmateriaal te verspillen, zegt Lara. Meer contact met
patiënten, zegt Dylan. “Dat mis ik in Maastricht vaak wel”.
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Wolder paradeert / Religious celebrations in Wolder

Tapijntuin breidt uit / Maastricht loves gardening
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Forza Fashion House in Lab Vredestein

Operette Donna Marguerita / A Limburg original

BURGERZIN LEEFT

verrassende optredens aanbiedt, vierde zijn derde lustrum
in april met het festival Order versus Chaos. Met artiesten
als Ravedigger (HappyHardCoreaoke), Goeiemiddag!
(Skapolitipartypunk) en Velotronix (Humanbeatmachine).
Uitsmijter: Le Cirque du Platzak.

Maastricht telt meer burgerinitiatieven dan menigeen
denkt. Het actiecomité tegen de tram is maar een van de
meer dan zestig door stadsbewoners spontaan ingezette
projecten in buurten en wijken, leert een inventarisatie van
wethouder Jack Gerats van Welzijn en Burgerparticipatie. Ze
draaien louter of grotendeels op vrijwilligers. Het reguliere
vrijwilligerswerk in sport-, carnavals- en ouderen- verenigingen is in de telling buiten beschouwing gelaten. Maastricht
zou alles bij elkaar zo’n 25duizend vrijwilligers tellen.
LANDBOUWBELANG MAG BLIJVEN

De bewoners en gebruikers van het Landbouwbelang, de
markante alternatieve veste aan de Maas, hoeven zich geen
zorgen meer te maken dat deze unieke Maastrichtse culturele vrijplaats verdwijnt. De gemeenteraad neemt een
voorstel aan van GroenLinks om ‘LBB’ te behouden. Op de
huidige plek, of elders in de stad. Het Landbouwbelang
werd 15 jaar geleden gekraakt en is sindsdien uitgegroeid
tot een alternatieve cultuurkolonie waar verschillende
kunstenaars en andere creatievelingen zijn neergestreken.
Omdat het pand onderdeel is van het Belvedèreplan bestond
het risico dat het Landbouwbelang ontruimd zou worden
zodra een projectontwikkelaar er het oog op liet vallen.
De gemeente erkent nu dat de vrijplaats belangrijk is voor
de stad en ‘een faire overlevingskans’ verdient. Landbouwbelang, dat onder meer een Doorgeefwinkel heeft
(elke donderdag van 11 tot 16u), elke dinsdag om 19u een
veganistische hap serveert en in het Keldertje regelmatig

HOOFDPIJN OVER TRAM DUURT VOORT

De soap rond de aanleg van een tramlijn tussen Maastricht
en Hasselt duurt voort. Een kritisch rapport van Berenschot
wijst erop dat er in de voorbereiding heel veel fout ging.
CDA en PvdA, coalitiepartijen in het vorige gemeentebestuur,
spelen een aparte rol. In het bestuur waren ze voor de
dure tram, nu -in de oppositie- zijn ze tegen. Een poging
van het nieuwe Actiecomité Op het Goede Spoor om
via een burgerinitiatief de tram te laten ontsporen loopt
in juni vast. Hoewel er honderden handtekeningen zijn
opgehaald verklaart de gemeenteraad de petitie ongeldig,
omdat de raad niet over internationale spoorwegverbindingen gaat. Op Het Goede Spoor wil volgens voorzitter
Leo Maathuis dat er geen tram komt, maar een regiotrein
die gebruikt maakt van het bestaande spoor tussen Hasselt
en Maastricht. Opmerkelijke gastrol in de tramsoap, die
in 2003 begon, is er voor Jan Peumans. De in Maastricht
geboren en in Riemst woonachtige voorzitter van het
Vlaams parlement laat in De Limburger weten absoluut
niet in de tram te geloven: “Dat wordt eenzijdig verkeer.
Iedereen gaat van Hasselt naar Maastricht. Die hele
tramlijn wordt een grote flop. De 300 miljoen had je beter
voor andere dingen kunnen gebruiken.”
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Kinderspeulselkes / Reviving old children’s games

Tekenen voor de tramlijn / Maastricht’s light rail on the right track for Hasselt?
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Wittevrouwenveld viert Manus / Multicultural festival Manus van Alles

Te warm voor het terras / A hot Vrijthof day

-NOG IETS ANDERS?

SJAAN’S GOT TALENT

REGENBOOGZEBRA BLIJFT

Het Manus van Alles-festival in
Wittevrouwenveld beleeft zijn 17de
editie, met eettentjes en artiesten die
de kleuren van de wijk weerspiegelen:
van Afrofunk en Balkanpop tot Erwin
en Ziesjoem.

Scharn viert zijn veertigste Sjaander
Broonk met een optreden van Beppie
en voor de kinderen Sjaan’s Got Talent.
Of het jaarlijkse feest van de wijk in
Maastricht-Oost de 41ste editie haalt
is onzeker. Er zijn nieuwe vrijwilligers
nodig om de schouders eronder te
zetten.

De voetgangersoversteek in de kleuren
van de regenboog bij het Vrijthof
is permanent geworden. In zeven
talen is er een dichtregel van Maarten
van den Berg bijgezet. Ook in het
Mestreechs: ‘Werm miech in de okergele aosem vaan dit melgerland’.

ZEVEN TON VOOR SPEKTAKEL

BUITEN DE MUREN

Maastricht trekt zeven ton uit om
grote commerciële sportevenementen
te trekken. Ruim een half miljoen is
bedoeld om een etappe van de Tour
de France binnen te halen, en ook de
Ironman, Jumping Indoor Maastricht
en de Amstel Gold Race krijgen
subsidie. Het geld kan beter gaan
naar actieve sporters en noodlijdende
sportverenigingen in de stad zelf,
vinden critici.

Bijna de helft van alle middelbare
scholieren in en rond Maastricht gaat
niet in de stad naar school. Scholenkoepel LVO, die al jaren onhandig aan
het reorganiseren is, wil het vertrouwen
van ouders gaan terugwinnen.

MANUS STOOMT DOOR

HITTEGOLF
Juni brengt de stad een echte hittegolf
met enkele dagen ruim boven de 30
graden. De Servaasbrug loopt even
vast omdat de olie te warm wordt, en
de WML roept op het watergebruik
vooral in de piektijd -’s avonds- te
matigen.

JUNI 2017

Nieuwe regenboogpad is klaar / New rainbow crossing

Beppie’s laatste grote concert ? / Fans of local crooner Beppie Kraft say bye bye
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Smoke and Confucius
Smog alarm in Jeker Valley, stretching south of the city
towards the village of Kanne in Belgium. The source of
the pollution is a persistent slow burning fire in bales of
hay that were stored by a local farmer in the grottoes of
the Cannerberg.
The fire brigade struggles to control the fire due to the
challenge of gaining safe access to the underground
tunnels. It takes a week before the smoldering hay is
finally tackled.
A Confucius Institute opens in Maastricht. It is located
at Zuyd university of applied sciences, that has received a
mayor subsidy from the Chinese government plus smaller
subsidies from the province of Limburg and the municipality of Maastricht to run the facility.
The hundreds of Confucius Institutes that exist around
the world are instruments of Chinese soft power. They
offer language courses and cultural insights and tend
to avoid sensitive issues like Tibet, Taiwan and human
rights. “We have to deal with that in a diplomatic way”,
says Zuyd sinologist Rob Kuster.

 Juli 2017

Did you know that Maastricht is home to a leading
design company? Zuiderlicht (‘Southern Light’) celebrates its
30th anniversary with Design. So What? -a mini-symposium
in collaboration with Bureau Europa. Customers include
Brightlands and Mosa ceremics. The motto of directors
Peggy van Sebillen and Martijn Kagenaar and their staff:
‘Be self-confident, independent and proud of Limburg’.

JULI 2017
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Hoog overleg over grotbrand in de Jekervallei / Smoke troubles Cannerberg

BRAND IN DE GATENKAAS

Alarm in het Jekerdal en omstreken: een bijzondere brand
in het grottenstelsel van de Cannerberg zorgt dagenlang
voor rookoverlast. Oorzaak: een grote partij smeulende
hooibalen. Balen die door een boer in Kanne, net over de
grens, in de grotten waren opgeslagen. Voor de brandweer
is het een puzzel. Het is aanvankelijk gevaarlijk de grotten
binnen te gaan, omdat er door de hitte brokken mergel van
acht meter hoog naar beneden vallen. Dekzeilen voor de
vele openingen van het gangenstelsel en een grote ventilator
brengen ook weinig soelaas. Na een week kan dan toch het
sein ‘brand meester’ worden gegeven. De provincie Limburg,
die boer Mathieu Vrancken toestemming gaf voor de opslag
in de grotten, gaat nu bekijken of dit nog wel wenselijk is.
De brand is mogelijk aangestoken door een paar jongens.
RIMPELLOOS VAN LIMMEL NAAR SINT PIETER

Begin juli nemen de eerste van maximaal 250 asielzoekers
hun intrek in het voormalige kantoor van Macintosh
aan de Parkweg. Bezwaren van bewoners van Sint Pieter
waren eerder door de rechter in Den Bosch afgewezen.

Het verbouwde kantoorpand in de villawijk vervangt
de voormalige gevangenis Overmaze bij Limmel, die dit
jaar dicht gaat na drie jaar als opvang te hebben gediend.
De Parkweg zal maximaal vijf jaar als tijdelijke opvang
dienen. De gemeente werkt nog aan een permanent AZC
elders in de stad, maar dat plan heeft flinke vertraging
opgelopen.
ZUIDERLICHT WORDT DERTIG

Maastricht heeft meer dan Rieu: ontwerpbureau Zuiderlicht
bestaat dertig jaar. Directeuren Peggy van Sebillen en
Martijn Kagenaar en hun ruim twintig medewerkers vieren
het samen met Bureau Europa met het mini-symposium
Design. So What? Zo’n duizend bedrijven en instellingen,
waaronder Mosa, Brightlands, de Universiteit Maastricht
en Zuyd Hogeschool, dragen inmiddels het creatieve stempel
van Zuiderlicht. Limburg slingert als een rode draad door
het oeuvre, zegt Van Sebillen tegen De Limburger. “Omdat
het een oprechte wens is om Limburg verder te brengen en
de kracht van deze regio te benutten”. Kagenaar: “Onze
boodschap? Wees zelfbewust. Autonoom. Trots op Limburg”.
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Romeinse schatten / Roman treasures in Centre Ceramique

Mosae Forum viert tweede lustrum / Dutch Youth Orchestra

CONFUCIUS KOMT NAAR MAASTRICHT

de komende jaren waarschijnlijk minder nieuwe huizen
komen dan eerder gepland. Er zouden 1100 appartementen
en woningen worden gebouwd, maar dat worden er mogelijk
een paar honderd minder.Volgens de inzichten van 2017
zullen aan de Groene Loper appartementen komen vanaf
175 duizend euro en ‘grondgebonden’ huizen vanaf
265 duizend euro. Het worden alleen koopwoningen
en huurhuizen in de vrije sector, met huren tussen de
achthonderd en duizend euro, omdat daar volgens de
projectontwikkelaars de meeste vraag naar is.

Maastricht is een Chinees cultureel centrum rijker: in de
Zuyd Hogeschool opent in juli een filiaal van het Confucius
Instituut, een staatsinstelling waarmee de regering in
Peking Chinese soft power over de wereld wil verspreiden.
Het is meer dan een talencentrum, zegt Zuyd-sinoloog
Rob Kuster, die samen met een Chinese ambtenaar de
directie vormt, in De Limburger. ‘Het gaat er niet om dat je
vloeiend Chinees leert spreken, maar dat je meer te weten
komt over de cultuur. Wij bieden daarvoor workshops,
lezingen of korte cursussen aan’. De gemeente Maastricht
en de provincie steken de komende vier jaar samen
160 duizend euro in het instituut. Het gros van het budget
komt uit Peking, dat ook graag bepaalt wat er in de klas
aan de orde komt. Ervaringen met Confucius-instituten
elders leren dat de Chinese leiding liever geen ‘gevoelige’
zaken als mensenrechten, Tibet en Taiwan breed aansnijdt.
Kuster: ‘Daar moet je diplomatiek mee omgaan’.
MINDER WONINGEN AAN GROENE LOPER

De Groene Loper krijgt in de zomer van 2017 langzaam
wat vorm. De nieuwe rotonde aan de Scharnerweg wordt
in gebruik genomen, ernaast is een eerste horecazaak
-On Top gedoopt- open, de vernieuwde grote Albert Heijn
gaat van start. Maar wie al iets van de beloofde lommerrijke
wandel- en fietsallee wil zien moet nog geduld hebben
-daar komt pas in 2018 een beetje zicht op. Nu de A2-tunnel
open is ligt het accent van het werk in het gebied op
inrichting en woningbouw. Aan de Groene Loper zullen

PROVO IN MAASTRICHT

De roemruchte jaren zestig, met 1967 als brandpunt, leefden
ook een beetje in Maastricht. Vijftig jaar later haalt De
Limburger er aan de hand van het provoboek van Marko
Otten herinneringen aan op. Een van de Maastrichtse
provo’s is kunstenares Iris de Leeuw, die zich in de lokale
Luuks-beweging onderscheidt met het ontwerp van een
‘speespak’. De creatie heeft afritsbare pijpen, die tot doel
hebben het aanrakingstaboe te doorbreken. Het speelse
pak wordt in 2014 aangekocht door het Rijksmuseum.
Luuks werd gevormd door enkele Maastrichtse creatieve
geesten, onder wie Hans Mol en Ger Brouwer, die vonden
dat cultuur een betere plaats in de provobeweging
verdiende. In november 1966 belegde het gezelschap
daartoe in kasteel Borgharen zelfs een drie dagen durend
‘provokonsilie’. Dat werd gevolgd door protest tegen de
NAVO-basis in Brunssum, demonstraties waarbij politie
en provo’s in Maastricht rake klappen uitwisselden.
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Maastrichtse Verkenners overrompelen / WMC in Kerkrade

Iris de Leeuw’s Speespak / Maastricht’s hippie era: the famous Speespak is now in the Stedelijk Museum
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Hasselhof meets Rieu / A loud special guest in town
RIEU BREEK RECORDS OP HET VRIJTHOF

Hermetisch afgeschermd door hoge schutborden -een
vreemd gezicht rond een openbaar plein midden in de
stad- werkt Andre Rieu zijn jaarlijkse concertreeks op het
Vrijthof af. De Rieu-tiendaagse, uitgesmeerd over een
periode van ruim twee weken, lokt in totaal tachtigduizend
bezoekers naar Maastricht. Het is inmiddels de dertiende
editie, en het is er een die alle records breekt. “We zijn inderdaad nog nooit zo uitverkocht geweest als nu”, bevestigt
Pierre Rieu, productieleider en zoon van, in De Limburger.
Het evenement brengt bij Euze Stehgeiger een slordige zes
miljoen euro in het laatje -voor aftrek van alle kosten voor
de aankleding en het inmiddels wereldbefaamde Johann
Strauss Orkest. Het orkest viert in 2017 het dertigjarig bestaan,
als vervolg op het Maastrichts Salon Orkest waarmee de
inmiddels 67-jarige concertmeester in de jaren zeventig
begon. Wat zou eigenlijk de huur zijn van het Vrijthof?
STUTEL IN SPHINX KLAAR

Het nieuwe studentenhotel in het Eiffelgebouw van Sphinx
is klaar: na de zomer trekken de eerste tweehonderd

studenten erin. In totaal komen er maar liefst 378 kamers,
die voor een deel ook door toeristen kunnen worden gehuurd.
Exploitant is firma The Student Hotel, dat ook vestigingen
heeft of krijgt in Amsterdam, Rotterdam, Luik, Barcelona
en Florence. Op het dak van het gebouw komt horeca: het
hoogste terras van de stad. Het tien verdiepingen hoge
Eiffelgebouw krijgt een diverse invulling. Aan weerszijden
van het Stutel, in de zogenaamde Eiffelkoppen, wil de
gemeente bedrijven vestigen. Een eerste informatiebijeenkomst levert belangstelling op van tientallen
ondernemers, vooral uit de creatieve hoek, die het markante
rijksmonument graag als nieuwe werkplaats zouden hebben.
De bovenste twee verdiepingen van de Eiffelkoppen worden
dure stadsappartementen: loftwoningen met een dakterras.
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Max Vers Tappen? / skelter races in Amby

Studenthotel nadert top / New Student Hotel: best view in town
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Fashion clash 2017

Wethouder Mieke Damsma gaat naar Drenthe / Bye bye culture alderman

MODE ALS MIDDELVINGER

CULTUUR EEN FUTLOZE MOTOR?

De negende aflevering van het festival Fashionclash
brengt ruim honderd jonge ontwerpers en artiesten naar
modestad Maastricht. Ze werpen onder het motto Fashion
Makes Sense een blik in de spiegel. Wat is de staat van de
mode-industrie? En wanneer stopt de ‘primarkisering’?
Kunstenaarsduo Les Deux Garçons uit Landgraaf stuurt
enkele paarden de catwalk op, als symbool voor het dier
als leverancier van wol, leer, veren en zijde.

Maastricht trekt jaarlijks van het gemeentelijk budget van
600 miljoen euro een slordige dertig miljoen uit voor de
cultuursector, maar sinds het mislopen van de begeerde
titel Culturele Hoofdstad van Europa -dat wordt in 2018
Leeuwarden- groeit de kritiek op het gemeentelijk cultuurbeleid. De fut en visie zijn eruit, Heerlen heeft Maastricht
al overvleugeld als cultureel broeinest, klinkt het breeduit
in de gemeenteraad. Wethouder Mieke Damsma, die aan
haar laatste bestuursjaar bezig is, vindt het overdreven.
Er staan wel degelijk nieuwe projecten op de rails. Een van
die projecten is de Muziekgieterij. Die gaat tien miljoen euro
kosten, een miljoen meer dan eerder geraamd, vanwege
vertraging in de openbare aanbesteding van de verbouwing.
Naar verwachting wordt de nieuwe poptempel nu eind
2018 opgeleverd, met een nieuwe zaal voor 1100 bezoekers
en een kleine zaal voor 350 mensen.

WITTEVROUWENVELD VERBINDT MET LINT

Honderden mensen uit Wittevrouwenveld doen mee aan
het kunstproject ‘Verbind met een lint’. Annette Hendrikx,
onderzoekster aan de UM, zette het samen met kunstenares
Karin Smits en performer Christel Renneman op. Tijdens
sessies bij de Kunstketel, de buurtsuper en het wijkcentrum
konden mensen een tekst schrijven of een tekening maken
op een wit lint. Het resultaat wordt feestelijk gepresenteerd
met zang en dans, en hapjes van de Marokkaanse buurtmoeders. “Het is mooi om te zien hoe in een wijk als deze,
waar toch de nodige polarisatie tussen de verschillende
bevolkingsgroepen is, mensen door dit project het gesprek
met elkaar aangaan”, zegt buurtopbouwwerkster Manon
Pachen. Het lint van Wittevrouwenveld kan het begin
worden van een stadsbreed kunstwerk. Als het aan de
initiatiefnemers ligt resulteert het in een kilometerslang
lint met teksten en tekeningen dat op de Maasbrug of het
stadhuis tentoongesteld gaat worden.
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Theater aan het Vrijthof 25 jaar / Celebrating with West Side Story

Cultuur in Maastricht: futloos? / Culture in Maastricht: alive and kicking?
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Harmonie Wolder viert winst / Petrus and Paulus rule at WMC

Vintagemarkt in Wijck / The popular vintage
market

-NOG IETS ANDERS?

ANTIEKMARKT BLIJFT OP MARKT

TSAAR PETER HERDACHT

De wekelijkse antiek- en brocantemarkt
blijft op verzoek van de kooplui op de
Markt. De standhouders vinden het
een betere plek dan de middenberm
van de Stationsstraat, waar de markt
voor de aanleg van de nieuwe fietsenkelder 35 jaar lang stond.

Op 27 juli wordt Achter het Vleeshuis,
het straatje achter de Bijenkorf, een
plaquette onthuld die herinnert aan
het bezoek van tsaar Peter de Grote,
precies 300 jaar geleden. De Russische
vorst, op doorreis van Aken naar
Amsterdam, inspecteerde de vestingwerken en genoot de lunch op kasteel
Neercanne, voordat hij met de trekschuit de Maas afzakte.

GREUNE VAN WOLDER WINNEN

Harmonie St. Petrus en Paulus
Wolder mag zich wereldkampioen
noemen na winst in de categorie
harmonieorkesten op het WMC in
Kerkrade. Dirigent Matty Cilissen en
zijn muzikanten blijven het Landesblasorchester Baden-Württemberg
uit Stuttgart een half puntje voor.
MINDER INTERESSE IRONMAN

De derde editie van de Ironman triatlon
in Maastricht trekt flink minder
deelnemers dan de tweeduizend die
in 2016 kwamen opdraven. Dat komt
omdat er in Hamburg voor het eerst
ook een Ironman is, die een week
later wordt gehouden. Gemeente
en provincie zijn jaarlijks bijna een
kwart miljoen euro kwijt aan het
evenement.

OLGA HUPKENS OVERLEDEN

Presentatrice Olga Hupkens van RTV
Maastricht is op 63-jarige leeftijd
overleden. Ze was sinds 2001 een van
de vaste gezichten van de stadszender
met programma’s als Good Veurein.
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Een plaquette voor de tsaar / 1717 visit of Russian tsarPeter the Great remembered

Borgharen kampt met bokkige sluisdeur / Lock malfunction in Borgharen
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Maastrichtse maakbedrijven
op Expo Eiffelgebouw
De expositie ‘Groeten uit Maastricht - Expo over
innovatief ondernemerschap’ lanceert het vers gerestaureerde Eiffelgebouw als knooppunt van verleden
en toekomst. Op initiatief van de gemeente Maastricht
vertelt de Expo over Maastrichtse maakbedrijven die
een visitekaartje voor de stad zijn.

Verhulde parels
Veel van die maakbedrijven zijn relatief onzichtbaar, omdat
ze produceren voor de zakelijke markt. “Dat maakt dat
het publiek niet of nauwelijks de innovaties waarneemt
waarmee ze soms zelfs wereldwijde markten veroveren.
Tijd om de kennis te tonen die hier, vaak in samenwerking
met lokale kennisinstellingen en regionale netwerken,
wordt omgezet in innovatieve producten”, aldus ‘Made in
Maastricht’-wethouder John Aarts.
De Expo toont presentaties van Thomas Regout International,
Mosa, Sappi, ENCI, Johnson Matthey, Mora, Greentom,
Vectioneer, Blanche Dael, de Bisschopsmolen en Mine
Kafon. Er zijn ook verhalen over de voor Maastricht vitale
bedrijfsclusters: Brightlands Maastricht Health Campus,
Steelport Maastricht, Customer Service Valley en de
creatieve industrie.

Staal en robots
Volgens Friso de Vries, directeur Laura Metaal en woordvoerder namens Steelport Maastricht, is de Expo een kans
om de beeldvorming over ‘zijn’ industrie te veranderen.
“Staal is als produkt niet weg te denken. Elke Nederlander
gebruikt per jaar 300 kilo staal, dat 100% recyclebaar
materiaal is.”
De staalbedrijven op industrieterrein Beatrixhaven hebben
stevig geïnvesteerd in innovatie, zegt De Vries. “We zijn
klaar voor wat ik noem ‘industrie 4.0’. Goed dat deze expo
deze Maastrichtse parels toont, niet in de laatste plaats om
ook werkzoekend talent te laten zien wat voor spannende
dingen hier gebeuren.”
Philippe Piatkiewitz is directeur van zo’n parel:
Vectioneer, Het bedrijf werkt aan de ontwikkeling van
een handzame robot voor het MKB.

“Met deze technologie helpen we bedrijven om lokaal efficiënt
te produceren en ook dat is goed voor de werkgelegenheid
in de regio.”

Sphinx
Wie weet anno 2017 nog dat Maastricht ooit een van de eerste
industriesteden van de lage landen was? Het Eiffelgebouw
en omgeving zijn er een bewijs van: hier zat vroeger
een vitaal deel van de Maastrichtse aardewerkindustrie.
Steeds meer oude Sphinxpanden krijgen nu in rap tempo
een nieuw leven.
Midden in dit Sphinxkwartier, tussen de Pathé -bioscoop
en het Eiffelgebouw, wordt vanaf november in een nieuwe,
lange galerij de geschiedenis van de Sphinxfabriek verteld
aan de hand van afbeeldingen en wandtegels.

Praktisch werk
De Expo zelf is vooral op de toekomst gericht, met evenementen voor ondernemers, studenten, scholieren en
werkzoekenden. Met specifieke programmaonderdelen
krijgen zij een inkijkje bij de deelnemende bedrijven en
mogelijkheden om te netwerken. Zo komt er een Euregionale
netwerksessie voor ondernemers en organiseert de Rabobank
een evenement voor starters.
De Expo vindt plaats op de eerste verdieping van het Eiffelgebouw in Maastricht. De openingstijden zijn op donderdag
en vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag en zondag van
11 tot 17 uur. De expo is geopend tot en met 7 januari 2018.
www.groetenuitmaastricht.nl.
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Eiffel Expo showcases
Made in Maastricht
Maastricht’s freshly restored Eiffel Building is hosting
a special exhibition from November till January:
Greetings from Maastricht – An Expo on Innovative
Entrepreneurship. An initiative of the city of Maastricht, the Expo showcases remarkable companies and
research groups that call the city home.

Hidden treasures
Maastricht hosts a number of manufacturing companies
that are relatively invisible to the outside world because
they produce for the business market. “This means the
general public is hardly aware of their innovations, while
some of them even conquer global markets. The Expo is a
good opportunity to show know how that is transformed
into innovative products, often in collaboration with local
knowledge institutions and regional networks”, says John
Aarts, alderman for finance and business of Maastricht.
The Expo shows presentations by Thomas Regout International, Mosa, Sappi, ENCI, Johnson Matthey, Mora,
Greentom, Vectioneer, Blanche Dael, The Bisschopsmolen
en Mine Kafon. There are also stories about Maastricht’s
vital business clusters: Brightlands Maastricht Health
Campus, Steelport Maastricht, Customer Service Valley
and the creative industry.
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Steel and robots
According to Friso de Vries, director of Laura Metaal and
spokesman on behalf of Steelport Maastricht, the Expo
is an opportunity to improve the image of his industry.
“Steel is a vital product in everyday life. Per year each and
every Dutch person uses 300 kilos of steel, and it is 100%
recyclable.”
The steel companies in Maastricht’s Beatrixhaven industrial
zone have invested heavily in innovation. De Vries: “We
are ready for what I call ‘industry 4.0’. I’m happy this expo
showcases some of Maastricht’s entrepreneurial pearls,
not least to show potential staff that some exciting things
are happening here.”
Philippe Piatkiewitz, CEO of Vectioneer, agrees. His company
is working on the development of a handy robot for SME’s.
“With this technology we help companies produce locally
in an efficient manner. That will help employment in the
region.”

Sphinx legacy
Made in Maastricht has a historical track record: in the
19th century the city was one of the first in the Netherlands
to industrialize. The Eiffel Building and the surrounding
area are part of this heritage, as a base for Sphinx, one of
Maastricht’s ceramics factories. An increasing number of
old factory buildings now get a new life at a rapid pace:
together they will form the new Sphinx neighbourhood.

Networking
The Expo is focused on the future, with events for entrepreneurs, students, students and job seekers. They will
get more insight into the participating companies and
have opportunities to network. There will be an Euregional
network session for entrepreneurs, and Rabobank organizes
an event for starters.
The exhibition can be found on the first floor of the Eiffel
Building in Maastricht. The opening hours are Thursdays
and Fridays from 14 to 19 hours, Saturdays and Sundays
from 11 am to 5 pm. The Expo runs until 7 January 2018.
www.groetenuitmaastricht.nl
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Maastricht International Centre
werkt aan Limburgse smeltkroes
Het Maastricht International Centreomvat het Holland
Expat Center South, het Grensinfopunt Maastricht en
ITEM, het Institute for Transnational and Euregional cross
border cooperation and Mobility.
Limburg is een grensregio pur sang. De provincie grenst
351 km aan Duitsland en België en ‘slechts’ 113 km aan
Nederland.
Deze unieke grensligging in het hart van Europa, internationaal georiënteerde instellingen en bedrijvigheid hebben
een grote aantrekkingskracht op internationale bedrijven,
kenniswerkers en studenten.
Anno 2017 wonen en werken in Zuid-Limburg zo’n 15
duizend economisch actieve internationale werknemers.
Maastricht is de grootste woon- en werkstad voor deze
groep. Er wonen ook circa 7500 internationale studenten.
Het aantal internationals is de laatste jaren stelselmatig
gegroeid. Zo’n 25duizend mensen in heel Limburg pendelen
iedere dag van en naar België of Duitsland.
Grensoverschrijdend wonen, (samen)werken en studeren
brengt administratieve obstakels, praktische belemmeringen
en vele vragen met zich mee.
De drie poten van het Maastricht International Centre werken
samen aan het internationale vestigingsklimaat van de regio.
Hierdoor dient het aantrekken en binden van kennis- en
grenswerkers, studenten en internationale bedrijven voor
de regio te verbeteren. Het centrum levert een actieve
bijdrage aan de profilering van de regio als smeltkroes
waar kennis geen grenzen kent.

Holland Expat Center South | Maastricht Region Office
Holland Expat Center South geeft bedrijven, kennisinstellingen en internationale professionals een warm
welkom, door alle publieke en persoonlijke dienstverlening
die nodig is na aankomst in Nederland zoveel mogelijk op
centrale locaties en op één moment aan te bieden.
Internationals kunnen hier terecht met vragen over
werkvergunningen, wonen, inschrijvingen, belastingen,
verzekeringen, onderwijs en andere regelgeving.

Het Expatcenter organiseert in samenwerking met zijn
partners informatieve en sociale activiteiten en treedt op
als spil binnen de regionale internationale gemeenschap
om talent actief te binden.
www.hollandexpatcenter.com

Grensinfopunt Maastricht
In de grensregio’s van de Europese Unie is Europa voor
burgers en bedrijvendagelijkse werkelijkheid. Vooral
op het gebied van sociale zekerheid, lonen, belastingen,
ziektekosten, gezinsbijdragen en pensioenen kunnen
problemen ontstaan die de mobiliteit belemmeren.
Grensgangers en ondernemers in de Euregio kunnen zich
in zo’n geval wenden tot het Grensinfopunt. Ze worden
rechtstreeks geholpen door specialisten van de Sociale
Verzekeringsbank en de Belastingdienst.
www.grenzinfo.eu

Expertisecentrum ITEM
ITEM is de spil van wetenschappelijk onderzoek, advisering,
kennisuitwisseling en opleidingsactiviteiten omtrent
grensoverschrijdende samenwerking en mobiliteit. Het
expertisecentrum is in 2015 opgericht om het internationaal
functioneren van de transnationale en euregionale samenleving vanuit de wetenschap te ondersteunen en bevorderen.
Het team van ITEM verricht op systematische wijze
onderzoek naar grensoverschrijdende kwesties en brengt
praktische en fundamentele oplossingen naar buiten.
www.maastrichtuniversity.nl/item
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Maastricht International Centre:
your assistant in Limburg’s melting pot
The Maastricht International Centre includes the
Holland Expat Center South, the Border Info Desk
(Grensinfopunt) and ITEM, the Institute for Transnational and Euregional Cross-border Cooperation
and Mobility. Three agencies dedicated to tackling
practical issues for internationals.
Limburg is a real border region. The province has borders
with a total length of 351 km with Germany and Belgium,
while its border with the rest of the Netherlands is only
113 km. This unique location in the heart of Europe, plus
its internationally oriented organisations, appeal to international companies, knowledge workers and students.
In 2017 some 15 thousand economically active internationals live and work in South Limburg. For them Maastricht is the largest city of residence.
On top of that Maastricht is hostto around 7500 international students. The number of internationals in the
city has grown continuously in recent years. Also, In the
province of Limburg some 25 thousand people commute
daily to and from Belgium or Germany.
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Cross-border living, working and studying comes with
many obstacles.
The three parts of Maastricht International Center work
together on enhancing the international business climate
in the region. They aim to improve the attractiveness of
the Maastricht area for international knowledge workers,
cross border workers, students and related companies and
institutions. The center actively contributes to the image
of Limburg as a melting pot where knowledge has no
boundaries.

Holland Expat Center South | Maastricht Region Office
Holland Expat Center South gives companies, knowledge
institutions and international professionals a warm welcome
by offering help with public and private services that are
needed in the period after arrival in the Netherlands. This
is done as much as possible in one central location and in
one go. Internationals can have their questions answered
about work permits, housing, taxes, insurance, education,
regulations, etc. The Expat Center also organizes information
meetings and social activities in cooperation with its partners.
It acts as a hub in the regional international community in
order to actively engage international talent with Maastricht
and other parts of Limburg.
www.hollandexpatcenter.com

Grensinfopunt Maastricht
In the border regions of the European Union, Europe is an
everyday reality for citizens. Problems can arise especially
with respect to social security, wages, taxes, healthcare
and pensions, and this can hinder mobility. Cross border
workers and entrepreneurs in the Euregion can turn to
the Border Information Desk -in Dutch: Grensinfopunt- in
Maastricht. These potential or former workers and their
companies are helped directly by specialists of the Dutch
Social Insurance Bank and Tax Administration.
www.grenzinfo.eu

ITEM Expertise Centre
The Institute for Transnational and Euregional Cross-border
Cooperation and Mobility is a hub of scientific research,
advice, knowledge exchange and training activities on
cross-border issues. This center for expertise was established
in 2015 to support and promote the functioning of transnational and Euregional society. A team of researchers systematically investigates cross-border matters and puts forward
practical and fundamental solutions.
www.maastrichtuniversity.nl/item
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Petra Körmendy

“Toen ik in 2015 naar Maastricht kwam, om te gaan werken
als studentenpastoor bij The InnBetween, was dat een enorme
uitdaging. Op dat moment moest The InnBetween nog
worden opgericht, dit mocht ik samen met vele anderen doen.
“Er was nog niets in het gebouw, dat we nu omgetoverd
hebben tot een mobiele ruimte. Onze missie: een ontmoetingsplaats zijn voor studenten met verschillende culturele
achtergronden, in een zeer internationale omgeving.
“Alles is op wielen en kan verplaatst worden. We werken
samen met een team van twintig vrijwilligers en parttime
krachten. Er worden veel evenementen georganiseerd, we
zijn gedreven door spiritualiteit. De ene keer hebben we
een yogaklas met vijfentwintig studenten en de andere keer
een meditatie met vijftig studenten.
“Studenten kunnen hun ideeën delen en samen maken we
alles mogelijk. Iedere dag komen er nieuwe studenten, zij
horen via vrienden of via social media over ons. Daarbij
krijg ik alle support vanuit de gemeente en de universiteit, ze zijn enorm enthousiast nieuwsgierig en naar wat
hier allemaal gebeurt.
“Het thuisgevoel dat ik in Maastricht heb gekregen, wil
ik ook aan de studenten meegeven. Studenten staan in
deze tijd enorm onder druk, ze studeren op hoog niveau
en voelen zich vaak alleen. The InnBetween is een open
gemeenschap en een knusse plek waar studenten zichzelf
kunnen zijn. Daarnaast accepteren we onderlinge afhankelijkheid; iedereen kan en mag z’n mening geven.
“Veel pastoors en priesters in Nederland klagen over het
gebrek aan bezoekers. Wij zitten eerder te vol. We zijn geen
typische kerk, maar bij ons kunnen studenten ook elke dag
inlopen. We werken veel samen met de omliggende kerken,
zoals de Onze Lieve Vrouwe Kerk en de Sint-Janskerk. Als
ze willen praten, komen ze voor mij, mijn gezicht, omdat
ze mij vertrouwen en zich veilig voelen.
“Ik hoop ik dat ik nog een tijd mag blijven in Maastricht.
Ik voel me hier thuis en Maastricht ligt centraal, ik kan
mijn Europese vrienden en mijn dochter in Parijs altijd opzoeken. Toen ik vanuit Budapest naar Maastricht kwam,
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was ik bang dat ik deze stad te rustig zou vinden. Maar er
is hier zoveel te beleven op cultureel gebied, van kleine concerten en festivals tot de diverse theatervoorstellingen. En
als ik meer wil ben ik zo in Amsterdam, Aken of Brussel.
Dat is het voordeel van in een internationale stad wonen.”
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 New Maastrichter
“When I arrived in Maastricht in 2015 to work as a student
pastor at The InnBetween, it was a huge challenge. At the
time, The InnBetween still had to be set up. Our mission is
to be a meeting place for students with different cultural
backgrounds in a very international environment.
“We work together with a team of twenty volunteers and
part-time helpers. Many events are organised and we are
driven by spirituality. On some occasions we have a yoga
class with twenty-five students and on others a meditation
session with fifty students.
“Students can share their ideas and together we ensure
that everything is possible. New students arrive every day.
They hear about us from friends or via social media.
I receive a great deal of support from the municipality
and the university, they are very curious and enthusiastic
about what happens here.
“The feeling of being at home that I have in Maastricht is
something that I want to pass on to the students. Students
are currently under enormous pressure, they work at a high
level and often feel alone. The InnBetween is an open
community and a cosy place where students can be themselves. Everyone can express his or her opinion.
“Many pastors and priests in the Netherlands complain
about a lack of visitors, but we sometimes run out of space.
We are not a typical church, you can walk in at any time.
We also cooperate with churches like Onze-Lieve-Vrouwekerk and Sint-Janskerk. If students want to talk they
come for me, for a familiar face, because they trust me and
feel secure.
“I hope that I can stay in Maastricht. I feel at home here
and Maastricht is centrally located. I can always visit my
European friends and my daughter in Paris. When I moved
from Budapest to Maastricht, I was afraid that I would find
this city too quiet. But there is so much to do culturally,
from small-scale concerts and festivals to various theatre
productions.
“And if I want more, I can easily get to Amsterdam, Aachen
or Brussels. That is the advantage of an international city.”
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Een herboren
Sphinxkwartier
Als er ergens een plek is in Maastricht waar de nieuwe
Maastrichtenaar zich thuis zal voelen, dan is het wel
in het Sphinxkwartier. Het rauwe stukje stad voegt
als broedplaats voor creatief ondernemerschap iets
toe. Daarmee zou je het stadsdeel eigenlijk zelf ook als
‘nieuwe Maastrichtenaar’ kunnen bestempelen, vindt
communicatie- adviseur Erwin Gerardu.
Op welke wijze draagt het Sphinxkwartier bij aan Maastricht als
internationale stad?
“Er is hier iets nieuws ontstaan terwijl het oude industriële
erfgoed behouden is gebleven. Het is een gebied dat zich richt
op de oude, maar zeker ook de nieuwe Maastrichtenaren.
Oud en nieuw gaan in dit gebied in meerdere opzichten
bijzonder goed samen. In de gebouwen, de architectuur,
in creatieve nieuwe concepten alsook de mensen die het
aantrekt. Van jonge student en expat tot local en ook de
oudere cultuurliefhebber. Allemaal vinden ze inmiddels
hun weg hier naartoe.”
Is het een bewuste keuze van de gemeente Maastricht geweest om
het gebied zo te ontwikkelen?
“Er is goed gekeken naar wat Maastricht nodig heeft. Hoe
kun je het maatschappelijk belang dienen, hoe gaan we de
leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren, hoe ga je het
industriële erfgoed herbestemmen én vooral: hoe gaan we
daadwerkelijk iets toevoegen aan de stad.
“Je ziet het gebied nu gaandeweg veranderen in een internationale, experimentele plek waar creatief en cultureel
Maastricht het hart kan ophalen. Met de komst van het
Student Hotel, de internationale studentenvereniging
die in de Timmerfabriek hun ‘homebase’ krijgt, maar zeker
ook de spannende woningbouwplannen, verwachten we
nieuwe Maastrichtenaren aan te trekken.”
Veel van de nieuwkomers zijn ondernemers?
“Het gebied trekt inderdaad veel niet-Maastrichtse ondernemers. Denk aan het Fashion House met het creatieve
team van FashionClash, The Student Hotel en Loods 5.
Daarnaast trekt het zeker ook vernieuwende Maastrichtenaren. Zoals bijvoorbeeld het traditionele Maastrichtse
Maison Blanche Dael dat hier straks een heel nieuw concept
gaat presenteren. De gemeente stuurt heel bewust hier op aan.

Ondernemers die zich hier willen vestigen moeten innovatief, creatief en –of ze nu wel of niet Maastrichtenaar
zijn - vooral jong van geest zijn.”
Wat kunnen we de komende tijd nog allemaal verwachten?
“Met het afronden van de renovatie van het Eiffelgebouw,
hét icoon van het Sphinxkwartier en de opening van The
Student Hotel aldaar, bereikte de ontwikkeling van het
gebied een hoogtepunt. De Muziekgieterij gaat het komende jaar uitbreiden, Loods 5 komt eraan en Maison Blanche
Dael gaat zich met haar koffiebranderij vestigen op het
terrein achter het Eiffelgebouw.
Nu de verlegging van de Noorderbrug een feit is, is het
zuidelijke deel van de brug bij de stad gevoegd en daarmee
ook het Frontenpark en Radium. Dit laatste is het gebied
van de voormalige rubberfabriek waar nu onder andere
het Fashionhouse gevestigd is en waar in de toekomst
allerlei evenementen gaan plaatsvinden. Zo wordt de stad
steeds een stukje groter en vooral wereldser.”
www.belvedere-maastricht.nl
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The Sphinx
shines again
If there’s a place in Maastricht where new arrivals to
the city can feel at home, then it’s the iconic Sphinx
district. This rather rugged part of the city adds something new to Maastricht: an incubator for creative
entrepreneurship.You could describe the district
itself as a ‘new Maastrichter’, says Erwin Gerardu,
communications adviser.
Sphinx contributes to Maastricht as an international city?
“Something new has come into being here, while industrial heritage has been preserved. That appeals to both old
and new Maastrichters. The old and the new go together
very well in Sphinx in several ways – in the buildings and
the architecture, in creative new concepts and the people
that it attracts. They range from young students and
expats to locals and senior culture lovers.”
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The City of Maastricht develops Sphinx with new Maastrichters
in mind?
“The city looked closely at what Maastricht needs. How
can an area like this serve the community, how can we
improve the quality of life and accessibility how can we
find a new use for industrial heritage, and above all: how
can it genuinely add something to the city.
“You can already see the area gradually turning into an
international, experimental place that creative and cultural
people really enjoy. With the arrival of The Student Hotel,
plus the international student club that will open by 2019
in the Timmerfabriek and the exciting new housing we are
sure to attract new Maastrichters.”
What about the new entrepreneurs?
“Sphinx does indeed attract a lot of entrepreneurs, for
example Fashion House and its creative Fashion Clash
team, The Student Hotel, and Loods 5. And it also definitely
attracts innovative Maastrichters, like the traditional
Maison Blanche Dael that will be presenting an entirely
new concept here. The city is aiming for new ideas like
that. Entrepreneurs that want to set up here need to be
innovative, creative, and -whether they’re from here or
not- above all young in spirit.”
What to expect around Sphinx in the near future?
“Development of the area reached a peak in 2017 with
renovation being completed of the Eiffel building -the
central icon of Sphinx- and the opening of The Student
Hotel. The Muziekgieterij pop music venue will be expanding in the coming year, Loods 5 is set to arrive, and Maison
Blanche Dael will be moving in with its coffee roaster right
behind the Eiffel building.
“Now that the Noorderbrug has been relocated, the southern
part of this bridge has been connected up with the city and
with it Fronten Park and Radium. Radium is the site of
the former rubber factory, where organisations like
Fashion House are now located and where all kinds of
events will be taking place. In this way the city aims to
grow and be more cosmopolitan.”
www.belvedere-maastricht.nl
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Thomas Schäfer

“Toen ik als student voor de master European Studies naar
Maastricht kwam, had ik niet verwacht dat ik er vijf jaar
later nog zou wonen. Ik koos voor de stad Maastricht omdat
het dicht bij huis was en ook nog eens centraal in Europa lag.
“Ik begon met de premaster en heb vervolgens stagegelopen
als lid van het eerste Student Project Team bij de Universiteit
van Maastricht. Ik sprak op dat moment nog niet veel Nederlands, omdat ik nog geen idee had of ik zou blijven of niet.
“Nu, vijf jaar later, ben ik er dus nog steeds en spreek ik
Nederlands! Ik werk op dit moment als projectleider voor
de Universiteit van Maastricht. Ik ben bezig met het
oprichten van een internationale studentenclub genaamd
Kaleido. We verwachten in januari 2019 de Timmerfabriek
om te toveren tot een ‘hang out’ voor studenten. Kaleido
hoopt in de zomer van 2019 op te gaan.
“Ik merk dat het voor internationale studenten lastig is
om de Nederlandse taal onder de knie te krijgen. Zelf had
ik er ook moeite mee. Iedereen past zich meteen aan en
gaat over op Duits of Engels. Je zult echt zelf aan moeten
geven dat je graag Nederlands wilt leren, dat heb ik ook
gedaan en nu spreek ik de taal goed.
“Het leuke aan Maastricht is dat het naast een mooi en fijn
stadscentrum, ook nog veel te bieden heeft. De natuur is
geweldig, ik doe alles met de fiets of ik ga even hardlopen als
het mooi weer is. Het is een interessante en overzichtelijke
stad, daar hou ik wel van. Het voelt als thuis.
“Ook merk ik dat de stad de laatste jaren positieve veranderingen ondergaat. Ook als Kaleido willen wij een
culturele bijdrage leveren aan zowel de studenten als
de stad. Maastricht staat steeds meer open voor innovatie.
“Een mooi voorbeeld daarvan vind ik de ontwikkelingen
binnen het Sphinxkwartier, dat is geweldig. We zien
Kaleido dan ook als perfect onderdeel van het meer en
meer bruisende Sphinxkwartier.
“Met het groeiende aantal internationale studenten, zal
Maastricht zich in de toekomst nog meer op hen moeten gaan
richten. De studenten moeten zich er bewust van worden

wat hier allemaal is en kan en dit ook weten te waarderen.
Wat ik zou willen meegeven aan Maastricht, is dat de stad
ervoor moet zorgen dat ze ondanks alle internationalisering
haar eigen unieke karakter behoudt. Juist de combinatie van
die twee maakt het tot een fijne stad.”
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 New Maastrichter
“When I came to Maastricht to do a Master’s degree in
European Studies, I didn’t expect that I’d still be living
here five years later. I chose Maastricht because it was close
to home and also centrally located in Europe.
“So now, five years later, I’m still here and I speak Dutch!
I’m currently working as a project coordinator for Maastricht
University. I’m in the process of setting up an international
student club called Kaleido. In January 2019, we expect to
be able to convert the Timmerfabriek into a student hangout. Kaleido hopes to get started in the summer of 2019.
“It’s difficult for international students to master the
Dutch language. I had problems with it myself. Everyone
who is local adapts immediately and switches to German
or English. You really have to make clear that you want
to learn Dutch. That’s what I did, and now I speak the
language fluently.
“The nice thing about Maastricht -besides the lovely city
centre- is that it has so much to offer. The countryside
is beautiful too. I go everywhere by bike or I go for a jog
when the weather’s good. Maastricht is an interesting and
manageable city, and I like that. I feel at home here.
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“I’ve also noticed that the city has changed for the better in
recent years. Kaleido also aims to make a cultural contribution
to both student life and the city. Maastricht is increasingly
open to innovation. A good example are the exciting
developments around what used to be the Sphinx ceramics
factory – the Sphinx District. We see Kaleido as fitting in
perfectly with that increasingly vibrant part of town.
“The number of international students is growing, and
Maastricht will need to focus even more on them as time
goes on. And the students themselves need to become
aware of everything the city can offer, and appreciate it.
“What I would like to say to Maastricht is that the city
must make sure that, despite all the internationalisation,
it retains its own unique character. It’s precisely the
combination that makes it such a fine place.”
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HOTT: van een oud Maastrichts
werkgebouw een nieuwe icoon
van de stad maken
Van een oude Maastrichtenaar een nieuwe maken,
dat doe je niet zomaar. Het is een langdurig, zorgvuldig proces van voortdurend bijsturen en heroverwegen. Maar ook van vooruitstrevend durven denken
zonder het historische karakter aan te tasten.
Hans Ottenheijm van HOTT Vastgoed en Jean-Pierre
Brouns van O-tech weten daar alles van. Zij werkten als directievoerder en toezichthouder intensief
samen bij de renovatie en herbestemming van het
Eiffelgebouw, dé nieuwe oude Maastrichtenaar en
icoon van het Sphinxkwartier.
Wat doen HOTT Vastgoed en O-tech precies in Maastricht?
Hans Ottenheijm: “Vanuit HOTT Vastgoed ben ik met
name actief in het begeleiden en sturen op huisvestingsen vastgoedvraagstukken voor o.a. zorgorganisaties,
woningcorporaties, particulieren, bedrijven en overheid.
“Vanuit die insteek ben ik altijd op zoek naar mooie
projecten. Ik ben veel actief geweest in Noord- en MiddenLimburg en vond het op een gegeven moment tijd worden
om weer meer in het zuiden te doen.
“Ik heb al van kinds af aan een band met de stad. Vergelijkbaar met de herontwikkeling van de voormalige Artifortcomplexen in Maastricht kwam op enig moment de
renovatie van het Eiffelgebouw voorbij en ben ik daarop
ingesprongen. Een geweldige uitdaging om mee aan de
slag te gaan.
“Ik vervul hier de rol van directievoerder namens de WOM,
de Wijk Ontwikkelings Maatschappij van de gemeente
Maastricht (eigenaar van het gebied en de gebouwen).
Jean-Pierre Brouns is daarbij toezichthouder-kwaliteitscontroleur: “Ik ben vanuit O-tech in die rol reeds betrokken
bij meerdere Maastrichtse projecten, waaronder zwembad
Geusselt en winkelcentrum Entre-Deux.”
Die nieuwe Maastrichtenaar van glas en beton, vertel daar
eens over.
“Het Eiffelgebouw draagt niet voor niets de naam ‘Icoon
van Sphinxkwartier’. Het is een Rijksmonument, dus bij

de renovatie kwam nogal wat kijken. De complexiteit, de
locatie én de geschiedenis die het gebouw van zo’n 33duizend
vierkante meter met zich meedraagt, maakten het tot een
heel bijzonder project.
“In welke stad kun je aan het rand van het centrum nog
zulke grote gebiedsontwikkeling toepassen? Dat is vrij
uniek. Het karakter moest behouden blijven, maar de
inhoud moest vernieuwend zijn. Dat vraagt om een creatieve
en innovatieve aanpak waarbij de behoeften van meerdere
stakeholders, waaronder student, ondernemer en ook
bewoner en bezoeker, gecombineerd moesten worden.
Van industrie naar wonen, werken en vrije tijd dus.
Allerlei functies en gebruikers in dat ene gebouw.
“Met de komst van The Student Hotel en de woningen en
kantoren die nog gevuld gaan worden, is dat goed gelukt.
Het gebouw is nu dusdanig aangepast, dat het klaar is
voor een nieuwe levensfase. Van een vergeten hoek is het
nu een gebied geworden dat leeft. Een heel nieuw stuk
Maastricht.”
Het proces van oud naar nieuw, hoe is dat gegaan?
“Het is heel interessant om te ervaren hoe de gemeente is
omgegaan met de veranderingen in plannen en ambities.
Voor het toeslaan van de crisis zou dit gebied onder de
naam Belvédère met luxe woningbouw immers nog een
heel andere invulling krijgen.
“Men is vervolgens heel zorgvuldig (en creatief!) gaan
heroverwegen hoe in te spelen op de actuele behoefte van
de stad. Daarbij is ook heel goed gekeken naar de ambitie
van de stad op internationaal gebied.
“Je kunt als universiteit en hogeschool immers wel als doel
hebben om internationaal te groeien, maar dan moeten de
faciliteiten in de stad er wel naar zijn. In Sphinxkwartier
zie je nu heel duidelijk dat er ingespeeld wordt op die
ambitie. De student die wil wonen en leuke dingen wil
doen in zijn vrije tijd, de expat of oude Maastrichtenaar
die op zoek is naar cultureel vermaak en ook de vrije geest
en creatieve ondernemer kan er het hart ophalen.”
Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Maastricht is niet groot, maar heeft wel een grote
aantrekkingskracht. Er hangt een bepaalde sfeer die
deels wordt gevoed door het verleden en de wijze waarop
de stad dat heeft weten te behouden. Dat spreekt veel
mensen aan.
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“De stad heeft moeilijke jaren gehad, maar dat heeft uiteindelijk wel een nieuwe beweging in gang gezet. Ook die
van internationalisering. Dat hoor je, dat zie je en dat voel
je. Er zijn steeds meer mensen die zich bewust zijn van de
kansen die hier liggen. Het zorgt voor een nieuwe impuls
en nodigt uit tot allerlei nieuwe concepten.”
Wat kan er nog beter?
“Maastricht mag als stad meer vertrouwen hebben in
ondernemen. Bij grote projecten weet je als je start nooit
helemaal hoe je eindigt. Daar tussenin zit een ondernemend
proces waarin je voortdurend zult moeten bijsturen. Dat
doet niet af aan een hoogwaardig eindresultaat. Maar daar
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moet wel ruimte voor zijn. Je kunt nu eenmaal niet altijd
alles in een keer bedenken en voorzien.
“Dat Maastricht als stad dit soort grote herontwikkelingen
aandurft, is een heel goede stap en toont dat ze vooruitstrevend bezig is. De renovatie van het Eiffelgebouw is een
goed voorbeeld hoe zo’n proces kan gaan en welk geslaagd
resultaat het kan opleveren. Goed voorbeeld doet nog
altijd volgen.”
www.hottvastgoed.nl
www.O-tech.nl
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Hott Vastgoed and O-tech
transferring the old Sphinx factory
into into a new Maastricht icon
The impressive white Eiffel building that was home
to the old Sphinx ceramics factory is now a new
Maastricht icon. The renovation was a long, careful
process of continuous change and reconsideration.
It involved the kind of progressive thinking that would
not affect the historical character of the building too
much. Hans Ottenheijm of real estate company HOTT
and Jean-Pierre Brouns pulled it off, as contractor/
supervisor and director of the renovation effort in
the new Sphinx district.
What are HOTT Vastgoed and O-tech doing in Maastricht?
Hans Ottenheijm: “It deals with housing and real estate
issues for healthcare organizations, housing corporations,
individuals, businesses and government. From that point
of view I’m always looking for interesting projects. I have
been very active in North and Central Limburg and found
it was time to do a project in South Limburg.”
I’ve a relationship with this city since I was a child. The
opportunity to tackle the renovation of the Eiffel building
was a challenge that really exited me.
“My role in the project is that of executive director on behalf
of the neighbourhood development company, called WOM,
(WijkOntwikkelingsMaatschappij van de gemeente
Maastricht) which represents the municipality as the owner
of the area and the buildings.” Jean-Pierre Brouns is supervisor on quality.and has a proven trk record in several
projects in Maastricht such as Swimming Pool Geusselt
and shopping centre Entre Deux.
This new icon of glass and concrete, what can you tell us about it?
Ottenheijm: “The Eiffel building indeed deserves to be
named ‘icon of the Sphinx district’. It is a national
monument, so renovating it required a lot of attention.
The complexity, location and history of a building of
about 33,000 square meters made it a very special
undertaking.
“Sphinx has now been converted from a historic ceramic
industry area to an urban district for modern living,

working and leisure. All kinds of features and users are
combined in one building. It is quite unique. In which
city can you still do such a large development near the
town centre?
“The character of the Eiffel structure had to be retained, but
the content had to be innovative. This calls for a creative
approach that is able to combine the needs of several
stakeholders, such as students, entrepreneurs, residents
and visitors.
“With the opening of the Student Hotel and the homes
and offices that will follow this is working out well. The
building has now been adapted is such a way that it is
ready for a new phase in its life. From a rather sad corner
of the city it now becomes an area full of new life. A great
new part of Maastricht.”
What were the challenges in this process of renewal?
It was very interesting to experience how the municipality
dealt with changes in plans and ambitions. Before the economic crisis that hit real estate market a few years ago, the
Sphinx district was to be developed into luxury housing,
the Belvédère plan. This required extensive reconsideration and creative adjustment to the more current needs of
the city. Maastricht’s ambition to be more internationally
minded mattered.
You need proper, modern facilities in the city when you
are home to a university that has a strategy to develop
more and more internationally. In the Sphinx district, we
are now very clearly aware of that ambition. The student who
wants to live and have fun in his free time, the expat and
the local Maastrichter looking for cultural entertainment,
open minded and creative entrepreneurs: each and every
one is being served.
How is Maastricht doing as an international city?
Maastricht has a modest size but great appeal. There are
certain vibes that are partly fed by its past and the way the
city has succeeded to maintain them. That appeals to a lot
of people.
The city has had some tough years, but it has finally begun
to move ahead. Part of that is internationalization. You
hear it, you see it and you feel it. There are more and more
people who are aware of the opportunities here. It creates
a new impulse and invites all kinds of new concepts.”
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What could be improved?
Maastricht as a city should have more confidence in
entrepreneurial processes. When you begin large projects
you never quite know where you will end up. In between
there is an entrepreneurial process that requires constant
adjustment. That does not have to affect a quality result.
There must be room to move, you can’t always prepare
and plan for everything in advance.
The fact that Maastricht is a city that dares to do this kind of
major redevelopment is a very good step in the right direction.
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It shows that progress is being made. The renovation of
the Eiffel Building is a wonderful example of how such
a process can go and what a successful outcome can look
like. It can serve as a good model for other projects.”
www.hottvastgoed.nl
www.O-tech.nl
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Maastricht is een wereldstad
voor customer service
Met meer dan 5.000 werknemers speelt custumor
service een prominente rol in de Zuid-Limburgse
economie. In de Stichting Customer Service Valley
werken overheid, bedrijfsleven en onderwijs samen op
het gebied van opleidingstrajecten, kennisdeling,
innovatie en verdere professionalisering. Daarvoor
hebben Vodafone, Q-Park, Arvato Bertelsmann, de
Gemeente Maastricht en de onderwijsorganisaties
Arcus, Leeuwenborgh en Hogeschool Zuyd de handen
ineen geslagen.
Klantcontactcentra worden steeds belangrijker. Ieder jaar
opnieuw wordt er meer online gewinkeld en daarmee
verplaatst ook het contact met de klant zich van de winkel
naar de telefoon, chat, e-mail en WhatsApp. De klantenservices van onder meer Zalando, Rituals (beiden vanuit
Arvato) en VodafoneZiggo zijn gevestigd in Maastricht.
Dat geldt ook voor het callcenter van Q-Park. Het internationale karakter van Maastricht, door zijn geografische
ligging en de vele buitenlandse studenten (140 nationaliteiten), is één van de redenen waarom customer service
goed gedijt in deze regio.
Maar ook de gastvrije mentaliteit past bij het vak. Tegelijkertijd heeft de sector een grote uitdaging vanwege een
dreigende krapte op de arbeidsmarkt.
Het aantal klantcontacten neemt toe en daarmee ook de
behoefte aan goede werknemers. Bovendien wordt het werk
van een klantcontactmedewerker steeds complexer.

Samenwerking
Samenwerken is het adagium. Tom Custers, directeur van
Arvato Benelux BV : “Klantcontactmedewerker wordt nog
steeds gezien als ‘baantje’ en niet als vak. Samen moeten we
van het ‘baantje’ een professioneel beroep maken.
“Het vooroordeel dat een klantcontactmedewerker mensen om zes uur belt tussen de soep en aardappelen met een
verkooppraatje, leeft nog steeds. Terwijl heel veel mensen
die dit werk doen, het razend interessant vinden. Ook zij
hadden een ander beeld toen ze begonnen. Het werk is
uitdagend en er liggen mooie carrièrekansen.”

In haar tweejarig bestaan heeft Customer Service Valley
aangetoond dat de alliantie werkt, aldus Sjors de Visser,
voorzitter van de Stichting Customer Service Valley en
directeur Customer Care bij VodafoneZiggo.
“Samenwerken is een must om tot oplossingen te komen.
Enerzijds om goede mensen te werven en op te leiden,
anderzijds om stappen te zetten op het gebied van artificial
intelligence. We hebben een vakopleiding ontwikkeld,
veertig agents opgeleid, € 165.000 aan subsidies verworven,
een nieuw recruitment kanaal ingezet en campagne gevoerd
om customer service als vak onder de aandacht te brengen.
Onze ambities reiken verder.”
Eén van die ambities is groei. “Met meer partners kunnen
we nog meer bereiken. Denk aan opleidingsfaciliteiten,
kennisdeling en -ontwikkeling, maar ook mobiliteit
tussen de bedrijven en carrièrepaden om goede mensen
binnen de sector te houden”, aldus De Visser.
www.customerservicevalley.nl
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Maastricht is a vital hub
for customer service
Maastricht has become a substantial customer service
hub. With over 5,000 employees, this sector plays a
prominent role in the South Limburg economy.
In the Customer Service Valley Foundation, public authorities, the business community and educational institutions
work together on training programmes, knowledge sharing,
innovation and the further professionalisation of customer
service in the region. For this purpose, Vodafone, Q-Park,
Arvato Bertelsmann, the Municipality of Maastricht and
educational institutions Arcus, Leeuwenborgh and Zuyd
University have joined forces.

140 nationalities
Customer service centres are becoming increasingly
important. Online shopping is growing every year, which
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means that customer service is shifting from shops to the
telephone, chat, e-mail and WhatsApp. The customer services
of, for instance, Zalando, Rituals (both from Arvato) and
VodafoneZiggo are located in Maastricht. This also applies
to the Q-Park call centre.
The international character of Maastricht, as a result of its
geographical location and the many foreign students (140
nationalities), is one of the reasons why customer service
flourishes in this region. And the hospitable mentality is
also an advantage. At the same time, the sector is facing a
huge challenge due to the risk of a labour market shortage.
The number of customer service contacts is increasing and
therefore the need for high-quality staff too.
Moreover, the work of a customer service employee is becoming increasingly complex. Cooperation is the maxim.
“Being a customer service employee is still seen as a job
rather than a profession”, says Tom Custers, director of
Arvato Benelux BV. “We will have to work together to
ensure that it becomes a professional occupation.
“Even so, there are very many people doing this work who
find it very interesting. They too had another image of it
when they started. The work is challenging are there are
excellent career opportunities”,

Cooperation
In its two-year existence, Customer Service Valley has
demonstrated that the alliance works. “Cooperation is vital
in order to find solutions. To recruit and train suitable
people on the one hand, and to make progress regarding
artificial intelligence on the other.
“We have created a professional training programme, we
have trained forty agents, we have obtained € 165,000 in
subsidies, we have set up a new recruitment channel and
have campaigned to focus attention on customer service
as a profession. But our ambitions go even further”, says
Sjors de Visser, chair of the Customer Service Valley Foundation and director of Customer Care at VodafoneZiggo.
One of those ambitions is growth. De Visser: “With more
partners we can achieve even more. Think of training
facilities, knowledge sharing and development, but also
mobility between companies and career paths in order to
keep good employees within the sector”.
www.customerservicevalley.nl
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Arvato Bertelsmann Benelux:
geen angst voor zachte G
De aanwezigheid van mensen die vele talen spreken,
de geografische ligging en een unieke samenwerking
tussen gemeente, andere callcenters en onderwijs
gaven de doorslag voor Arvato Benelux om zich in
Maastricht te vestigen. Tom Custers, directeur van
Arvato Benelux, licht de keuze graag toe.
Wat bracht uw bedrijf naar Maastricht?
“Arvato Benelux maakt deel uit van de Bertelsman Group,
een internationaal bedrijf waar wereldwijd zo’n 100duizend
mensen werken. Het hoofdkantoor van Arvato Benelux zit
in Abcoude en in Venlo zit onze operations afdeling. Als
gevolg van uitbreiding waren we op zoek naar een nieuwe
locatie in Nederland met een strategisch slimme ligging.
Na uitgebreid onderzoek kwamen we uit bij het noorden,
Groningen en Leeuwarden, of het uiterste zuiden.
“De talen die je hier in Maastricht tot je beschikking hebt
en de ligging in de poort naar Europa zijn ideaal. En
wist je dat Limburg erg goed scoort op het gebied van
arbeidsethiek? Deze combinatie gaf de doorslag om voor
Maastricht te kiezen.
“Bovendien zijn we hier heel goed ontvangen door de
gemeente en maken we samen met VodafoneZiggo,
Q-Park, de onderwijsorganisaties Arcus, Leeuwenborgh
en Hogeschool Zuyd en de gemeente deel uit van het
samenwerkingsverband voor callcenters in de regio,
Customer Service Valley. Dat biedt vele mogelijkheden.”
Hoe is de internationale kant van Maastricht van belang?
“Op dit moment werken er bijna 300 mensen bij ons in
Maastricht. Vanuit hier verzorgen wij de klantcommunicatie
voor een aantal grote bedrijven, zoals telecomaanbieders,
verzekeringsmaatschappijen en grote webshops. Hieronder
verstaan we alle communicatie die zij hebben met hun klanten, via telefoon en mail tot social media, sms en whatsapp.
“De aanwezigheid van studenten en de diversiteit aan talen
is voor ons interessant. De groei van Maastricht betekent
een toenemend aantal bedrijven dat zich van buitenaf
in de stad vestigt, dat is goed voor ons en voor iedereen.
Zelfs de angst voor de zachte ‘G’ verliest het van de andere
voordelen.”

Hoe werkt het met zoveel verschillende mensen?
“Afhankelijk van de opdrachtgevers zijn er situaties dat
we hier met meer dan 25 verschillende nationaliteiten
samenwerken. Engels is de voertaal op de werkvloer.
Inmiddels geldt voor ons: hoe meer nationaliteiten, hoe
gezelliger het is. Veel medewerkers blijven hier veel langer
hangen dan ze zelf vooraf dachten. Als service verlenen
een beetje in je bloed zit, dan is dit een heel fijne omgeving
om in te werken.”
Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Maastricht heeft een sfeer weten te creëren waardoor
mensen vanuit het buitenland zich snel thuis voelen. Er is
veel veranderd in de afgelopen jaren. Ik heb het idee dat in
de tijd dat ik hier als puber rondliep de stad een stuk meer
gesloten was. Maastricht was ‘van de Maastrichtenaar’.
Nu heeft de stad zich veel meer opengesteld. Dat brengt
ons veel goeds.”
www.bertelsmann.com
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Arvato Bertelsmann Benelux:
happy in Maastricht
The decision by Arvato Beneluxto come to Maastricht
was based on the availability of many languages, the
city’s geographical location and a unique collaboration
between the municipality, partner call centres and the
education sector, says managing director Tom Custers.
Why Maastricht?
“Arvato Benelux is part of the Bertelsmann Group. We
employ about 100thousand people worldwide. The Benelux
head office is in Abcoude and the operations department
is in Venlo. As a result of expansion, we were looking for
new premises in the Netherlands with a strategic location.
The languages available here in Maastricht and its location
at the gateway to Europe were ideal.
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“Did you know that Limburg scores well in terms of the
work ethic? It was this combination that prompted us to
choose Maastricht. We received a very warm welcome from
the municipality and teamed up with VodafoneZiggo,
Q-Park, the educational organisations Arcus, Leeuwenborgh
and Zuyd University and the City of Maastricht to form
a partnership for call centres in the region, Customer
Service Valley. This provides many opportunities.”
How important is Maastricht’s international DNA to Arvato?
“Arvato currently employs almost 300 people in Maastricht.
We take care of customer communication for a number
of major companies, including telecom providers, insurance companies and large web shops. By this we mean
all the communication they have with their customers
through every conceivable channel, from telephon to
social media, sms and Whatsapp.
“The presence of students, particularly international
students, and linguistic diversity is most certainly an
attraction for us. Maastricht is a well considered choice.
There’s a lot going on here. Maastricht’s growth means an
increasing number of companies are moving to the city,
which is good for everyone. Even the fear of tackling the
local dialect is outweighed by the benefits.”
What’s it like dealing with so many different nationalities?
“There are situations when we are working with more than
25 different nationalities. English is the language spoken
in the workplace and as far as we are concerned, the more
nationalities there are, the more pleasant it is. This makes
for a very special dynamic. A great many employees stay here
much longer than they thought they would. If you have
the service industry in your blood, this is a great environment
to work in.”
How is Maastricht doing as an international city?
“Maastricht has managed to create an atmosphere in which
people from other countries quickly feel at home. A lot
has changed in recent years. I have the feeling that the city
was a good deal more closed in the days when I was here as
a teenager. Maastricht was then for ‘the Maastrichters’.
Nowadays, the city has opened up much more to the outside
world. This is of great benefit to us.”
www.bertelsmann.com
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Konrad Bruski

“Eigenlijk ben ik per toeval in Maastricht beland. Ik had
weleens van de stad gehoord vanwege het Europese Verdrag
van Maastricht, maar was er nooit geweest. Ik heb hiervoor
op meerdere plekken gewoon, waaronder veertien jaar in
Duitsland. Voor een bezoek aan een vriend kwam ik een
keer in Maastricht en stuitte op het werk als callcenter
medewerker. Zodoende besloot ik hierheen te komen.
“Een absoluut pluspunt van Maastricht voor mij is de
ligging, vlakbij Duitsland en vlakbij België. In mijn vrije
tijd reis ik veel en bezoek dan graag familie en vrienden
in Duitsland. Bovendien zit je ook vlakbij Amsterdam en
vanuit daar zit je ook zo overal en vlieg je zo naar overal
ter wereld.
“Maastricht is misschien maar klein, maar dat heeft ook
zo zijn voordelen. Ik heb in Hamburg gewoond en daar
ben je behoorlijk lang onderweg om op je werk te komen.
Ik vind het heerlijk dat ik hier zo dicht bij mijn werk
woon. Hier kun je gewoon lekker op je fiets naar je werk,
dat is echt luxe.
“In Nederland is alles goed geregeld. Zodra je ingeschreven
staat bij de gemeente volgt de rest eigenlijk vanzelf.
Dat gaat hier echt een stuk makkelijker, vergeleken met
andere landen. Bovendien kun je hier heel veel online zelf
regelen, ook dat is niet overal zo.
“Voor mensen in Nederland is dat misschien heel normaal,
maar dat is echt niet overal zo -neem dat maar van mij
aan. Het enige waar ik niet echt aan kan wennen, zijn de
belastingen en alle vaste lasten die wonen hier met zich
meebrengt. Daar blijf ik me over verbazen.
“Bij Arvato werk ik met veel internationale collega’s.
Het zorgt voor een bijzondere sfeer. Je leert van elkaar, ieder
heeft zo zijn eigen manier van denken en doen. Door mijn
werk heb ik inmiddels veel mensen leren kennen en ik voel
me hier nu thuis. Ik had me voorgenomen om niet te lang
op dezelfde plek te blijven, maar Maastricht bevalt goed.
Het is wel heel verleidelijk om hier nog iets langer te blijven.”

Naam:

Konrad Bruski

Geboorteland:

Polen

Werk:

Callcenter medewerker voor Arvato Benelux

Woont:

Sinds 4,5 in Limburg en 3,5 jaar in Maastricht
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 New Maastrichter
“I actually ended up in Maastricht by accident. Although
I’d heard of Maastricht because of the European Treaty of
Maastricht, I had never been there.
“I have previously lived in several places, including fourteen years in Germany. I once came to Maastricht to visit
a friend and happened to find a job as a customer service
agent, so I decided to move here permanently.
“For me, one definite advantage of Maastricht is its location,
close to Germany and close to Belgium. I travel a lot in my
spare time and like to visit family and friends in Germany.
“What’s more, you’re also close to Amsterdam and from
there you can get a flight to anywhere in the world.
Maastricht may be a bit small, but that also has its advantages. I’ve lived in Hamburg and there it takes quite a long
time to get to work. I think it’s great that I live so close to my
work. Here it’s easy to cycle to work. That’s a real luxury.
“Everything is well organised in the Netherlands. As soon
as you’re registered with the municipality, the rest follows
automatically. The process here is really a lot easier compared
with other countries. What’s more, you can sort out a lot of
things online yourself, which is not the case everywhere.
“This may be quite normal for people in the Netherlands,
but it’s really not like that elswhere. The only thing I can’t
get used to is the tax and all the fixed charges you have to
pay to live here. I’m still surprised about that.
“At Arvato I work with a lot of international colleagues,
which creates a special vibe. You learn from each other, as
everyone has their own way of thinking and acting. I’ve
met a lot of people through my job and now feel at home
here. I had planned not to stay too long in the same place,
but I really like Maastricht. It’s really very tempting to
stay somewhat longer.”
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Q-Park:
parkeren in vele talen
De internationale parkeeronderneming Q-Park is
één van de partners van Customer Service Valley. Dit
samenwerkingsverband draagt bij aan de professionalisering van het klantcontact bij de aangesloten call
centers, verklaart Wouter Tiems, customer service
manager bij Q-Park. Ook al ben je elkaars concurrent
bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, samen
bereik je meer als het gaat om kennis, opleiding,
innovatie en imago, luidt de overtuiging van het in
Maastricht gevestigde parkeerbedrijf.
In Customer Service Valley overlegt Q-Park met verschillende
bedrijven die allemaal in een andere fase van hun ontwikkeling zitten. Tegelijkertijd hebben ze te maken met dezelfde
uitdagingen, zoals het vinden en behouden van geschikt
personeel.
“De krapte op de arbeidsmarkt raakt ons allemaal. Zeker nu
de economie aantrekt. Voor Q-Park is het lastig om Duits- en
Franstalig personeel te vinden. Des te belangrijker is het
om goede mensen te behouden voor je organisatie”, zegt
Tiems.
De klantendienst van Q-Park in Maastricht werkt internationaal. “We draaien zeven dagen, 24 uur per dag. Vaak
gaat het om technische problemen die via de intercom
binnenkomen. We doen veel aan forecasting; je moet
weten wanneer er piekmomenten zijn. En dat overal waar
onze parkeergelegenheden zijn.”

Camera’s

“Medewerkers in een klantcontactcenter worden steeds
belangrijker. Wanneer zie je je klanten nog? Het persoonlijk klantcontact wordt steeds minder, omdat er steeds
meer gebruik wordt gemaakt van online diensten. Het
herkennen en erkennen van wat de klant wil is daardoor
veel lastiger. De klantenservice speelt daarin een sleutelrol.
Hier komen de signalen binnen die we moeten vertalen
naar onze dienstverlening.”
Q-Park heeft daarom een programma ontwikkeld dat
op een goede bedrijfscultuur is gericht: Road Forward.
Het streven hierbij is dat de klanten zorgeloos en veilig
kunnen parkeren bij alle parkeerlocaties. Tiems: “Zolang
mensen blijven bellen naar onze meldkamer vanuit de
garages doen we iets nog niet goed genoeg.”

Uitwisselen
In Customer Service Valley kijken de in Maastricht gevestigde call centres ook naar de optie om medewerkers uit te
wisselen, bijvoorbeeld van VodafoneZiggo naar Q-Park
of van Arvato naar VodafoneZiggo. Hoe meer bedrijven
hieraan meedoen, hoe groter de mogelijkheden om
onderling te schuiven met personeel. Ook als het gaat om
opleidingen is de samenwerking handig. Tiems: “Zelf zijn
we te klein om opleidingen of e-learning programma’s te
ontwikkelen en in te zetten. Samen lukt dat wel.”
De schaarste aan personeel die sinds enige tijd speelt
heeft er ook toe geleid dat de arbeidsvoorwaarden worden
verbeterd. De contracten van uitzendkrachten bij de
Maastrichtse callcentra zijn inmiddels voor een belangrijk
deel op hetzelfde niveau gekomen als die van vaste
medewerkers. “Daarnaast laat een volwaardige beloning
zien dat we het vak en onze mensen serieus nemen”,
zegt Tiems.

Q-Park is een jong bedrijf dat nog steeds groeit. “Inmiddels
hebben we 400 garages en parkeerterreinen. We zijn een
parkeerhost op afstand. Als je dat ter plekke met menskracht
zou moeten invullen, heb je misschien 1200 medewerkers
nodig.”, aldus Tiems.

Whatsapp

“Nu hangen per garage ongeveer tien camera’s waarmee
we zicht hebben op de situatie. Of het nu Berlijn of Brussel
of Amsterdam is, we kunnen in realtime een locatie zien.
Op deze manier kunnen we 95 procent van alle klantproblemen oplossen, en zo kunnen we ook zonder
significante personeelsuitbreiding onze business vergroten. Zo belangrijk is ons klantcontactcenter.”

“Hoe breder het platform, hoe meer we kunnen bereiken.
Bijvoorbeeld door bij elkaar in de keuken te kijken en een
kennisbank te ontwikkelen. De ontwikkelingen in informatietechnologie gaan razendsnel. Welke invloed hebben
communicatiemiddelen zoals Whatsapp en social media?
Ook daar kunnen we gezamenlijk optrekken.”

Ook op het gebied van innovatie biedt het samenwerken
perspectief. “De wereld verandert, de sector verandert.
Om te kunnen innoveren moeten we samenwerken in een
platform waar we onze expertise delen.
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Tiems mag zich als manager bij Q-Park zelf inmiddels een
veteraan noemen in de klantenservice. Voor hij bij het
parkeerbedrijf an de slag ging werkte hij aan de opzet van
de klantendienst van Libertel Maastricht, de voorloper van
VodafoneZiggo, en voor DigiD. Als bedrijfskundige begon
hij zijn loopbaan bij ABN AMRO. Daarna ging hij naar
Hewlett Packard waar hij leiding gaf aan het European
Customer Service Center van dit computerconcern.
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Met de komst naar Q-Park keerde Wouter Tiems terug
naar Limburg. “Ik ben blij dat ik terug in het zuiden ben.
Ik heb er eerder gewoond. Nu woon ik in Bemelen, dicht
bij de stad en toch buiten. Limburgers zijn vriendelijk en
geïnteresseerd. Die mentaliteit is uitermate geschikt voor
de customer service.”
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Q-Park:
parking in many languages
The international parking business Q-park is one of the
partners of Customer Service Valley. This partnership
contributes to the professionalization of the client
contract at the call centers, says Wouter Tiems, customer
service manager at Q-park. Even if you are competitors
when it comes to attracting new employees, together
you achieve more when it comes to knowledge, education, innovation and image, is the motto of the
parking company that is based in Maastricht.
In Customer Service Valley, Q-Park connects with several
companies, each in a different phase of development. At
the same time they are dealing with the same challenges,
such as finding and keeping qualified employees. “Labor
market issues are affecting all of us. Especially now that
the economy is doing better. For Q-Park it is difficult to
find German and French speaking staff. Therefore, it is
even more important to keep good people on board.”
The customer service of Q-Park works internationally.
“We operate seven days per week, 24 hours per day. Often,
our staff has to deal with technical issues that are communicated via an intercom in a parking garage. We do a lot of
forecasting; you have to know when the peak moments
are in ourparking facilities.”

Camera’s
Q-Park is a young company that is still growing.
Tiems:“So far we have 400 garages and parking lots. We
are a parking host at a distance. If we were to do this with
the required manpower on the spot, we would probably
need about 1200 employees.
“There are about ten cameras per garage that give an overview of the local situation. Whether it’s in Berlin, Brussel
or Amsterdam, we have real-time visuals of each location.
In this manner we are able to solve 95 percentage of all
customer problems. This way we can expand our business
without a significant expansion of staff. That’s how
important our client contact center in Maastricht is.”
“Our service agents are becoming more important. When
do you still meet clients? Personal contact is decreasing,
because online services are being used more.

“The recognition of what clients want therefore becomes
more difficult. Customer service plays a key role here. It
provides the signals that we need to communicate”.
“As a result O-Park has developed a program that is directed
at company culture: Road Forward. The goal is to make
sure clients can park carefree and safely in all of the
parking locations. “As long as people keep calling our
center from the garages, we aren’t doing well enough”,
says Tiems.

Exchange
Via Customer Service Valley, the call centers that are located
in Maastricht are also contemplating the option of exchanging employees, for example from VodafoneZiggo to Q-Park
or Arvato. The more companies participate, the more
possibilities there will be to shuffle personnel.
The collaboration can also be useful with respect to
education. Tiems: “On its own Q-park is too small to
develop and implement training or e-learning programs.
Together, it is possible.
“The shortage of staff has also led to the improvement of
salaries and working conditions. Contracts of temporary
workers in the Maastricht call centers are now for the most
part comparable to those of permanent employees.”

Whatsapp
Cooperation also helps in innovation. “The world changes,
the sector changes. In order to innovate we have to work
together on a platform where we can share our expertise.
The broader the platform, the more we can achieve.
“For example, by comparing each other’s methods and
building a database for knowhow. Developments in
information technology are fast. What kind of influence
will communication via sources like Whatsapp and social
media have? This we can tackle together.”
As manager at Q-Park Tiems may now call himself a veteran
in the industry. Before he joined the parking company,
he worked on setting up the customer service of Libertel
Maastricht, a predecessor of VodafoneZiggo, and DigiD.
He began his career at ABN-AMRO, after which he joined
Hewlett Packard where he led the European Customer
Service Center of this American computer group.

JAARBOEK MAASTRICHT 2016-2017

With Q-Park, Wouter Tiems returned to Limburg. “I am
glad to be back in the south. I have lived here before. Now
I live in Bemelen, close to the city but still in the countryside.
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Limburgers are friendly and interested. Their mentality is
perfectly suitable for customer service.”
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 Nieuwe Maastrichtenaar

Jules wil onmisbaar zijn
voor studenten

Als internationale student, nieuw in Maastricht, kun je
natuurlijk googelen als je een vraag hebt over wonen,
studeren en leven in Maastricht. Je kunt ook even
binnenlopen bij Jules Maastricht. Of het nu gaat om
een bijbaan, een taalcursus, huisvesting of financieel
advies, hier kun je eigenlijk met alles terecht. Dat
maakt het meteen tot een heel dynamische plek om
te werken, zeggen Denise Hendrikz en Anna Reyneri.
Denise: “Ik weet zelf hoe het is om als student in een
andere stad je weg te moeten vinden en hoe fijn het is om
ergens terecht te kunnen met al je vragen. Voor een stad
met zo’n groot aantal internationale studenten, is een plek
als Jules echt onmisbaar. Vanuit die gedachten isJules
gestart, zo’n 9 jaar geleden. Van de studenten die hier
komen, is 90 procent buitenlands.
“Ons motto is dat er hier eigenlijk niemand naar buiten
gaat zonder antwoord. Op welk moment van de dag je
hier ook bent, er is altijd dynamiek. Ik krijg met de meest
uiteenlopende vragen te maken.
“Hoe Maastricht het doet als internationale stad?Als student
die zelf een aantal jaar geleden hier rondliep en in de horeca
werkte en nu als medewerker van Jules, kan ik beamen dat er
in korte tijd veel veranderd is. Maastricht is nu veel meer
ingespeeld op studenten in de stad en omarmt hen veel
meer. Dat deden we bij Jules al en dat blijven we doen.
De hoeveelheid studenten die hier dagelijks over de vloer
komt, geeft wel aan dat Jules het nog steeds wint van
Google.”
Anna: “Maastricht werkt als een soort magneet voor
studenten. Het probleemgestuurd onderwijs dat hier
in het Engels aangeboden wordt is vrij uniek. Voor mij
aanleiding om hier te studeren. Bij Jules kwam ik voor het
eerst omdat ik op zoek was naar woonruimte. Je kunt hier
altijd binnenlopen, ze weten hier altijd meer dan je zelf weet.
Op zoek naar een bijbaan ben ik in hun zogenaamde
‘Jobpool’ terechtgekomen. Hierin zitten studenten die
door partijen in de stad ingehuurd kunnen worden voor
allerhande werkzaamheden. Daarbij maakt het niet zozeer

Naam:

Denise Hendrikz

Geboorteland:

Nederland, Maastricht

Werk:

Bij Jules

Woont:

In Maastricht

uit wie het doet, de nadruk ligt op flexibele en kwalitatief
goede inzetbaarheid. Van flyeren tot hulp bij catering en
ontvangsten en meer. Voor mij een leuke manier om
ook in contact te komen met lokale Maastrichtenaren. Als
internationale student krijg je die kans normaal niet zo snel.”
www.jules-maastricht.com
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Naam:

Anna Reyneri

Geboorteland:

Italië, Turijn

Werk:

Studeert European Studies en werkt
in de ‘Jobpool’ van Jules

Woont:

In Maastricht, sinds 2016
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 New Maastrichter
New in town? As an international student you can of course
go to Google for clues about living and studying in Maastricht. You can also check out what Jules Maastricht has to
offer, whether it’s job training, a language course, housing
or financial advice. This makes Jules a dynamic place, say
Denise Hendrikz and Anna Reyneri.
Denise: “I know myself what it’s like to be a student in a
new city, and how nice it is to get answers to all sorts of
questions. For a city with so many international students,
a place like Jules is truly indispensable. We started about
9 years ago, and 90% of students who come to us are from
abroad.
“Our promise is: nobody should leave our office without a
response. Whatever the time of day, you will always find a
dynamic vibe here; we deal with a wild variety of issues.
“Maastricht is getting more attuned to students. The city
embraces them much more. At Jules that has been the way
to go from the beginning, and we will continue to do so.
Looking at the number of students we are able to assist,
I would say Jules beats Google.”
Anna: “Maastricht is like a magnet for students. The special
problem-based type of education the university is offering
in English is quite unique. For me it was a reason to study
here. I came in contact with Jules looking for living space.
The nice thing about Jules is you can always walk in, and
they always know more than you do.
“I joined their job pool when I started looking for part time
work. This pool deploys students who can be hired for all
kinds of work, from handing out flyers to helping out with
catering and events. They do not look so much at who you
are, the emphasis is on how flexible you are and whether
you can deliver a quality job.
“For me the job pool of Jules is also a nice way to get in touch
with local Maastrichters. As an international student you
do not get this opportunity that often.”
www.jules-maastricht.com
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MTB geeft graag
een steuntje in de rug
Met ons motto ‘een werkend mens is een blijer mens’
zijn wij een van de partijen die nieuwe Maastrichtenaren net even dat duwtje in de rug kunnen geven,
zegt Roger Smeets, secretaris van de raad van bestuur
van MTB, een leer-werkbedrijf van grote waarde.
Wat doet MTB in Maastricht?
“We ondersteunen mensen met beperkte kansen op de
arbeidsmarkt bij het vinden van werk. Dit doen we vanuit
onze leerwerk-bedrijven door het aanbieden van trainingen
op het werk, waardoor iedereen een eerlijke kans krijgt.
“De invoering van de Participatiewet in 2015 heeft voor
veel veranderingen gezorgd binnen de Sociale Werkvoorziening. Dat betekent dat we naast onze industriële
activiteiten veel van onze eigen sociale bedrijven hebben
ondergebracht in samenwerkingsverbanden met diverse partijen die maatschappelijk betrokken ondernemen
hoog in het vaandel hebben staan.
“De ‘MTB’er’ van vroeger is er niet meer. Die is nu groenmedewerker via Monsdal, schoonmaker van Balanz Facilitair,
beveiliger vanuit Polygarde. Alles bij elkaar zo’n 900 mensen
die van grote waarde zijn, die kansen krijgen om zich verder
te ontwikkelen.”
Hoe heeft MTB te maken met nieuwe Maastrichtenaren?
“Met het steeds internationaler worden van Maastricht,
hebben ook wij te maken met steeds meer culturen op de
werkvloer. Wanneer je als statushouder hier woont en
graag aan de slag gaat, kun je blij zijn dat je in een stad
bent die zo geïnternationaliseerd is.
Alle nieuwelingen hebben een verhaal, talent en vaak
bijzondere motivatie. Het is niet voor elke organisatie
weggelegd om dat te kunnen faciliteren. MTB kan daarin
als verbinder functioneren. Jarenlange ervaring leert ons
dat mensen zich sterker en onafhankelijker voelen door
werk. Daar willen die nieuwe Maastrichtenaar die daar
steun bij nodig heeft, op onze manier mee helpen.“
Hoe gaat MTB om met de uitdagingen daarbij?
“Verschillende culturen op de werkvloer zorgt voor
bijzondere dynamiek. We probren ons te onderscheiden
door de manier waarop wij daarmee omgaan.

“Een goed voorbeeld is de campagne ‘Respect’. Begrippen
als plezier in je werk, waardering voor elkaar, binding en
respect zijn voor MTB belangrijk voor de werksfeer. Met
deze campagne willen we het gesprek aangaan met onze
mensen. Hoe ervaren ze het werk hier en met elkaar? Het
draagt bij aan respect voor elkaars culturen en achtergronden
en aan collegialiteit.”
Hoe speelt MTB in op Maastricht als internationale stad?
“We zijn nu veel meer een netwerkorganisatie. Met onze
samenwerkingspartners kijken we bijvoorbeeld hoe we
kunnen inspelen op vragen vanuit de Brightlands campussen, universiteit en ziekenhuis. Er is duidelijk meer vraag
naar ondersteuning op het gebied van dienstverlening.
Wij geloven erin dat elke nieuwe Maastrichtenaar op zijn
manier een bijdrage aan de stad kan leveren, maar dan
moet hij daar wel de kans voor krijgen.”
www.mtb.nl
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MTB adds value
to the Maastricht workplace
With the slogan ‘A person at work is a happier human
being,’ we are one of the parties that can help new
Maastrichters, says Roger Smeets of MTB, a company
that adds very specific value to Maastricht as a
workplace.
What does MTB do in Maastricht?
“We support people with limited opportunities in the labour
market in finding employment. MTB does this by offering
training at work, aiming to give everyone a fair chance.
The introduction of the Dutch Participation Act in 2015
has caused many changes for companies like us that are so
called Social Workplaces. The Act meant that, in addition
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to our industrial activities, we now combine many of our
own social workplace activities with various commercial
companies that have a high level of social involvement.
“So the MTB-worker of the past is now working as a garden
maintenance worker via Monsdal, a cleaner for Balanz or
a guard at Polygarde. All in all, we are talking about 900
workers. People of great value who get more opportunities
to develop.”
How is MTB involved with new Maastrichters?
“With Maastricht’s increasing internationalization we are
also dealing with more and more cultures in the workplace.
If you live here as a refugee and you want to find work, you
can be glad that you are in a city that is so internationalized.
“All newcomers have a story and a talent. Often they are
strongly motivated. But not every organization is able to
facilitate such people. MTB can function as the missing
link in such a situation. Years of experience have taught us
that people feel stronger and more independent through
work. We want to help new Maastrichters who need a leg
up in that respect.”
How does MTB deal with challenges?
“Different cultures in the workplace create a special dynamic.
We try to distinguish ourselves by the way we deal with that.
A good example is the ‘Respect’ campaign. Enjoyment in
your work, appreciation for each other, commitment and
respect are important for the workplace that is MTB.
“With this campaign we want to engage with our people.
How do they experience the work here, with each other?
It contributes to respect for each other’s cultures and
backgrounds and to collegiality.”
What role can MTB have in an internationalizing city?
“We are now much more a network organization. For
example, with our partners we can see how we can respond
to questions from the Brightlands campuses, Maastricht
University and the MUMC+ hospital. There is clearly more
demand for service support. We believe that every new
Maastrichter can make a contribution to the city, when
given a chance. “
www.mtb.nl
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Rabobank: oud en nieuw
maken de stad sterk
Is iemand uit Parkstad ook een nieuwe Maastrichtenaar?
Joost Frantzen, directeur Particulieren & Private
Banking Rabobank Maastricht en Omstreken, werkt
inmiddels meer dan vijftien jaar in de stad. Juist
de combinatie van lokale en niet lokale mensen in
zijn team zorgt er volgens hem voor dat de ‘Dichtbij
Bank’ het juiste advies voorhanden kan hebben.
De nieuwe Maastrichtenaar, wat verstaat u daaronder?
“Dat is in mijn ogen iemand die hier naartoe is gekomen
om te werken, wonen en leven. Zulke mensen voegen vaak
iets toe aan de goede dingen van de oude Maastrichtenaar,
op het gebied van kennis en cultuur. De combinatie maakt
de stad sterk. De oude Maastrichtenaar is er om de cultuur
en charme van de stad te bewaken en de nieuwe om iets
toe te voegen.”
Hoe heeft Rabobank te maken met nieuwelingen?
“Aan de zakelijke kant kennen we de bedrijven die internationaal opereren en aan de particuliere kant zie je klanten
die zich hier vestigen vanuit het buitenland en aan de slag
gaan voor organisaties als het MUMC+, de universiteit en de
callcenters. En ook de internationale studenten melden zich
hier. Als bank kijken we waar we daarop kunnen inspelen.
“Zo hebben we een speciale desk voor medici die naar
Maastricht komen en hun praktijk gefinancierd willen
hebben. Voor hen is het prettig om één vast aanspreekpunt te hebben met hun specifieke vragen en wensen. Op
die manier vertalen we onze filosofie als ‘Dichtbij Bank’
naar de dagelijkse praktijk van Maastricht. We beschikken
bovendien over regioteams waarin bewust mensen zitten
die afkomstig zijn uit een bepaalde regio’s. Zij voelen
goed aan wat er speelt”.
Hoe doet Maastricht het als internationale stad?
“Vijfentwintig jaar geleden kwam ik hier voor het eerst om
te werken voor een bank. In die tijd was Maastricht nog veel
meer gesloten. Er werd bijna krampachtig vastgehouden aan
de eigen tradities en cultuur. Tussentijds heb ik elders
gewerkt, sinds vijftien jaar ben ik weer in Maastricht. Dan
zie je wel dat er veel veranderd is. De poorten staan open.
Maastricht is veranderd in het ‘Amsterdam van het zuiden”.

Wat kan er beter?
“De stad kan nog aantrekkelijker worden als vestigingsplek
voor grote bedrijven. Je moet ook durven kiezen. Waar wil
je als stad naartoe, hoe wil je je profileren en waarin wil je
uitblinken? Dan denk ik bijvoorbeeld aan thema’s als food
& gezondheid of mode & maakindustrie. En dan vooral
ook zorgen dat je iets toevoegt aan andere gebieden in de
regio. Dan ben je samen sterk en liggen er volop kansen en
mogelijkheden.”
www.rabobank.nl/lokale-bank/maastricht
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Rabobank:
mixing makes a city stronger
Joost Frantzen is from Parkstad, the region of Kerkrade
and Heerlen. So Frantzen, Director of Private Banking
at Rabobank in Maastricht, can be seen as a new
Maastrichter. He has been working in the city for
more than fifteen years now and considers the mix
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of local and non-local people in his team a recipe for
success.
What in your view defines a new Maastrichter?
“I would say it’s someone who comes here to work, study and
live. Such people often add something to the good features
of old Maastricht, especially in the field of knowledge and
culture. The combination makes the city strong. Locals
nurture the culture and charm of the city, new arrivals are
able to add to it.”
How is Rabobank involved with newcomers?
“On the business side, we assist companies that operate
internationally. Regarding private customers we see people
who come from abroad and start working for organizations
like MUMC +, Maastricht University and the different
call centres in the city. And there’s international students,
of course.
“As a bank, we look at where we can assist these groups.
For example, we have a special desk for physicians who
come to Maastricht and want to have their practices financed.
For them it is nice to have a single contact point for specific
questions and wishes. In this way we try to be your ‘Corner
Bank’. We also have regional teams with people from
specific parts of Limburg. They are more aware of what’s
going on there.”
As an international city, how is Maastricht doing?
“Twenty-five years ago I first came here to work for a bank.
Back then Maastricht felt much more closed. People held
on to their traditions and culture in a cramped way. After
some years away, I returned to Maastricht and I have been
working here for fifteen years now. Then you see that a lot
has changed. The gates have opened. I would say Maastricht
has changed into the ‘Amsterdam of the South.”
What can still be improved?
“The city can become even more attractive as a place for
large companies to do business. Dare to choose: where do
you want to go as a city? In what fields does Maastricht
want to excel?
“Think of food & health or fashion & manufacturing, for
example. Above all, make sure you really add something to
other parts of the region. Then you can be strong together,
and have plenty of opportunities.”
www.rabobank.nl/lokale-bank/maastricht
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D66: kies voor de toekomst
van Maastricht
“Op woensdag 21 maart 2018 zijn nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Alle inwoners kunnen op dat momentdaadwerkelijk meebeslissen over de toekomst van Maastricht.
Ook buitenlandse inwoners van Maastricht -vanaf 18 jaarkunnen stemmen.
Lijsttrekker Franca
Eurlings-Tonnaer van
D66 Maastricht:
“Buitenlanders staan er
vaak niet bij stil dat ze
stemrecht hebben. Toch
is het belangrijk dat ze
meebepalen hoe de stad
waarin ze wonen, werken of studeren er de
komende jaren uitziet.
Voor D66 zijn onderwijs
en de verbinding tussen
student en stad belangrijke speerpunten.
D66 doet dat vanuit een
sociaal-liberaal uitgangspunt.

D66: vote for the future
of Maastricht
“On Wednesday 21 March 2018 there are municipal elections in Maastricht. Residents can then participate in deciding on the future of Maastricht. It is important to know
that foreign residents of Maastricht -all those above the
age of 18- have the right to vote in these local elections.
D66, as a liberal democrat party, urges these
‘new’ Maastrichters to
take the opportunity.
Councilor Franca
Eurlings-Tonnaer:
“Foreigners are often
not aware they have
voting rights for local
elections. For D66 it
is important that they
join others in deciding
how the city where
they live, work and
study will develop in
the years to come.

Ik roep daarom iedereen
op zijn of haar stem niet
verloren te laten gaan”.

For D66, education and
better understanding
between students and
locals are important.
I therefore call on everyone to use the right
to vote”.

Meer info over D66 is te
vinden op:
www.d66maastricht.nl

More information
about D66:
www.d66maastricht.nl
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CDA wil een stad
met aandacht voor iedereen

Christian Democrats
want an all-inclusive city

“Door de eeuwen heen kende Maastricht een steeds veranderende samenstelling van inwoners. Als dynamische stad
behield Maastricht haar eigen karakter en levende tradities.
Door de komst van de universiteit met haar internationale
kenniswerkers en studenten, kreeg Maastricht een nóg
internationaler profiel. Het
Verdrag van Maastricht zette
de stad prominent op de
Europese kaart. De stad is
inmiddels vergroeid met vele
internationale evenementen.

“Through the ages, Maastricht has had a constantly changing
population with many cross border influences. As a dynamic
city, Maastricht has always maintained its own character and
traditions. The founding of Maastricht University brought
international knowledge workers and students, and a more
international profile. The
Maastricht Treaty also put the
city on the European map.
The city now features many
international events.

Stedebouwkundige projecten
als de Groene Loper, de A2-tunnel en het Sphinxkwartier
hebben het uiterlijk van de
stad stevig veranderd. De
voormalige maakindustrie
maakt plaats voor nieuwe
wijken, waar wonen, werken
en leven een nieuwe dimensie
krijgen.
Aandachtspunt voor het CDA
Maastricht is dat iedere inwoner
volwaardig kan deelnemen
aan onze samenleving. Lang
niet iedereen profiteert van
de positieve ontwikkelingen.
De kloof tussen arm en rijk
wordt groter en zichtbaarder.
Ook de eenzaamheid neemt toe.
Als lokale politiek staan
we voor de uitdaging om
te investeren in alle mensen die hier wonen en werken.
Belangrijke thema’s zijn werkgelegenheid, veiligheid en
het stimuleren van de leefbaarheid en sociale samenhang
in de wijken.
Verenigingen en organisaties die verankerd zijn in de wijken
verdienen onze steun. Zo kunnen we de stad met haar tradities en monumenten doorgeven aan volgende generaties”.
Vivianne Heijnen
CDA Maastricht

Urban development projects
such as the A2 tunnel and
the Sphinx district have also
changed the appearance of
the city. Where Maastricht’s
ceramics industry once had its
factories, new neighborhoods
are taking shape where living
and working are getting a
new dimension.
CDA as a christian democrat
party wants every resident
to be able to fully participate
in our society. Not everyone
benefits from positive local
developments. The gap between rich and poor is getting
larger and more visible.
Loneliness is also increasing.
As local politicians, we aim to
invest in all people living and
working here. Key themes are
employment, a safe city and
social cohesion. Associations
and organizations that are
anchored in the neighborhouds
deserve our support. This way
we can pass a city with beautiful
traditions and monuments on to
the next generations”.
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