








Dit is de 2e papieren nieuwsbrief van Buurtnetwerk Céramique. Een 
nieuwsbrief, die wĳ periodiek huis-aan-huis verstrekken, omdat niet ieder-
een beschikt over een pc, laptop, iPad etc. En wĳ toch zoveel mogelĳk 
Buurtbewoners willen informeren over de activiteiten voor de buurt die wĳ 
organiseren of de initiatieven van vrĳwilligers die wĳ ondersteunen.

Ondersteuning bĳ digitale aanmelding
Voor bepaalde activiteiten is het noodzakelĳk om te weten hoeveel perso-
nen hierbĳ aanwezig zĳn (bĳv. in verband met de catering). Daarom moet 
men zich hiervoor digitaal aanmelden. Personen zonder eigen digitale 
ondersteuning of die daar niet zo handig mee zĳn, kunnen dan gebruikma-
ken van de ondersteuning van The Masters Services & Care Wyck (Hoog-
brugstraat 57 Maastricht).

Evenementen
Etentjes
In het 1e kwartaal van 2019 organiseren Buurtnetwerk Céramique en 
BitsenBites weer diverse etentjes. Waarbĳ BitsenBites voor de catering en 
(voortaan ook) de afhandeling van de aanmeldingen verantwoordelĳk is. 
De locatie voor deze etentjes is altĳd: Residence Sonneville, Bellefroidlunet 
1, bereikbaar via binnentuin aan kant Avenue Céramique.
Voor elk etentje geldt een minimum van 20 en een maximum van 50 personen.
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Winters diner op vrĳdag 18 januari 2019
Datum:  vrĳdag 18 januari van 17.00u tot 19.00u
Menu:  wortelstamppot met huisgemaakte gehaktbal,
  warm appeltaartje
Kosten:  €14,50 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 12-01-2019
Vermelden: naam, aantal personen evt. allergieën

Geplande evenementen

18-1-2019
Winters diner

25-1-2019
Lezing Erfrecht

26-1-2019
Art Nouveau excurse Luik

6-2-2019
Winterse lunch

28-2-2019
Carnavalsetentje

22-3-2019
TEFAF proeverij

Winterse lunch op woensdag 6 februari 2019
Datum:  woensdag 6 februari van 12.30u tot 14.30u
Menu:  erwtensoep met roggebrood en spek,
  American pancake’s met bosvruchten
Kosten:  €10,00 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 30-01-2019
Vermelden: naam, aantal personen evt. allergieën
Carnavals etentje op donderdag 28 februari 2019
Datum:  woensdag 28 februari van 17.00u tot 19.00u
Menu:  zuurvlees met frieten, verrassingsdessert
  American pancake’s met bosvruchten
Kosten:  €11,00 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 21-02-2019
Vermelden: naam, aantal personen evt. allergieën
TEFAF proeverĳ op vrĳdag 22 maart 2019
Datum:  vrĳdag 22 maart van 17.00u tot 19.00u
Menu:  4-gangen diner met welkomstdrankje
Kosten:  €27,50 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 15-03-2019
Vermelden: naam, aantal personen evt. allergieën





Cer

CéramIque
Buurtnetwerk



Lezingen 
Lezing over Erfrecht: ‘Regel het nu goed voor later’ op vrĳdag 25 januari 2019
Op vrĳdag 25 januari 2019 organiseert Harry Puts in samenwerking met Buurtnetwerk Céramique een lezing over Erfrecht. 
De lezing met als titel: ‘Regel het nu goed voor later’ wordt gegeven door mr. G.H.M. van Kan, Metis Notarissen, Merkelbeek. 
Een heel interessant onderwerp, waarbĳ u hoort hoe geanticipeerd kan worden op de Wet Langdurige zorg in verband met 
Schenkingen, Erfrecht, Levenstestamenten, etc. Verder: zĳn uw huwelĳkse voorwaarden nog op orde?
Locatie:   Rabobank vestiging Wim Duisenbergplantsoen Maastricht, in de Maaslounge
Datum:   Vrĳdag 25 januari van 14.00u tot 16.00u
Kosten:    gratis (inclusief koffie/thee)
Aanmelden:   via algemeen@bnwceramique.nl tot 18-01-2019
Vermelden:  naam en aantal personen
Bĳzonderheden: minimaal 20 personen en maximaal 50 personen.
   Bĳ overschrĳding van het maximum, wordt (mogelĳk) een 2e sessie gepland.

Excursies
Art Nouveau excursie Luik op zaterdag 26 januari 2019
Op zaterdag 26 januari 2019 organiseren Jean Willems en Henk Mihl een Art nouveau excursie naar Luik. En nu naar de 
wĳken Guillemins en Saint-Gilles. Hierbĳ wordt o.a. aan Gare Guillemins, het door architect Santiago Calatrava Valls ontwor-
pen station, aandacht besteed. Reis: per trein. Samenkomen in de stationshal Maastricht om 10.00 uur. Vertrek trein: 10.19 
uur. Kosten kaartje senior: €11,10 Aanmelden: 06-25014267 voor vrĳdag 25-01-2019 (Ook via whatsapp).

Andere activiteiten
Het Buurtnetwerk Céramique ontwikkelt ook activiteiten op heel andere terreinen. Een paar voorbeelden hiervan worden 
hieronder genoemd.

Deelname werkgroep Vliegtuigoverlast
Door Klaor Loch (Milieudefensie Maastricht) is de werkgroep Vliegtuigoverlast in het leven geroepen. Wĳ hebben een 
vrĳwilliger uit de buurt bereid gevonden namens ons hierin deel te nemen.

Deelname Stichting Buurtbalans
Het bestuur van Buurtnetwerk Céramique heeft zich onlangs aangesloten bĳ de Stichting Buurtbalans. Deze stichting is 
gericht op bevordering van de leefbaarheid en richt nu zĳn focus vooral op woningsplitsing. Zĳ maakt zich sterk voor een 
evenwichtige verdeling van woonruimte, waardoor wordt voorkomen dat er in een woonbuurt sprake is van overconcentra-
tie van studentenkamers of AirBnb, waardoor het risico van overlast voor overige bewoners ontstaat. Buurtbalans streeft een 
strenger beleid van de gemeente Maastricht na en tevens uitbreiding van de buurten in de stad waar dit beleid van toepas-
sing is. Buurtbalans treedt op namens tientallen organisaties in Maastricht, veelal buurtnetwerken zoals het onze en voert 
namens hen direct overleg met de gemeente en overige relevante instanties/organisaties. Wĳ zĳn in gesprek met een vrĳwil-
ligster uit de buurt om namens ons besprekingen van Buurtbalans bĳ te wonen en namens ons mee te beslissen over in te 
nemen standpunten en/of te voeren acties.

Enquête geluidsoverlast en verkeershinder door Veilig Verkeer Nederland
Door het Buurtnetwerk Céramique is in mei 2017 een enquête gehouden, waarin o.a. gevraagd werd naar items die voor 
verbetering in aanmerking kwamen. Hierbĳ kwamen geluidsoverlast en verkeersdrukte nadrukkelĳk als grote bron van 
ergernis naar voren. Aanbieding van de uitkomsten van betreffende enquête aan de gemeente leverde geen respons op. 
Vervolgens hebben enkele bewoners op persoonlĳke titel met gemeente, wethouder en politie contact hierover opgeno-
men. Maar ook dat heeft weinig tot geen bevredigende antwoorden opgeleverd. Uiteindelĳk hebben zĳ daarom besloten 
om Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies te vragen. Met als resultaat onderstaande enquête.
Deze enquête is opgesteld door VVN. De door u ingevulde antwoorden worden door VVN geanalyseerd. Het Buurtnetwerk 
Céramique ontvangt van VVN een samenvatting van de analyse. Die wĳ vervolgens weer richting u zullen communiceren (via 
onze reguliere communicatiekanalen). En op basis waarvan over eventuele vervolgacties beslist kan worden. Het invullen 
van de enquête vergt minimaal 5 en maximaal 10 minuten. U kunt de enquête invullen tot 1 februari 2019. 
https://nl.surveymonkey.com/r/AvenueCeramique

Afscheid van bestuurslid Marjo Stalmeier
Per 1 januari 2019 heeft Marjo Stalmeier afscheid genomen als bestuurslid van Buurtnetwerk Céramique.
Marjo is een van de bestuursleden van het 1e uur. Zĳ was al vanaf 2015 bestuurslid. Eerst bĳ het oude Buurtplatform en 
inmiddels ook bĳ het huidige Buurtnetwerk. Marjo was bĳna al die tĳd verantwoordelĳk voor de communicatie (mailings, 
Facebook en website). Daarnaast was zĳ super actief wat betreft het redigeren van stukken, het bĳwonen van besprekingen, 
het meehelpen opstellen van ons Buurtplan, het opstellen en analyseren/uitwerken van de resultaten van de enquête van 
mei 2017, het helpen herinneren aan geplande activiteiten en het bewaken van onze visie. Wĳ zullen Marjo heel erg missen. 
Maar we respecteren en snappen haar beslissing. En wensen haar heel veel succes en veel plezier in haar nu hopelĳk wat 
omvangrĳkere vrĳe tĳd.
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