








Dit is de papieren nieuwsbrief van Buurtnetwerk Céramique. Een periodieke, 
huis-aan-huis verstrekte, nieuwsbrief, waarmee wĳ zoveel mogelĳk Buurtbe-
woners willen informeren over de buurtactiviteiten die wĳ organiseren of de 
initiatieven van vrĳwilligers die wĳ ondersteunen. Dit keer betreft het informa-
tie over de periode april t/m juni 2019. In de (vakantie)maand juli zĳn (nog) 
geen activiteiten gepland.

Ondersteuning bĳ digitale aanmelding
Voor bepaalde activiteiten is het noodzakelĳk om te weten hoeveel personen 
hierbĳ aanwezig zĳn (bĳv. in verband met de catering). Daarom moet u zich 
hiervoor digitaal aanmelden. Indien nodig of gewenst, kunt u hiervoor onder-
steuning krĳgen van The Masters Services & Care Wyck (Hoogbrugstraat 57 
Maastricht).

Evenementen
Etentjes
In het 2e kwartaal van 2019 organiseren Buurtnetwerk Céramique en Bitsen-
Bites weer diverse etentjes. Waarbĳ BitsenBites voor de catering en de afhan-
deling van de aanmeldingen verantwoordelĳk is. De locatie voor deze eten-
tjes is altĳd: Residence Sonneville, Bellefroidlunet 1A (aanbellen bĳ deurbel 
met tekst "KEUKEN") of bereikbaar via binnentuin aan kant Avenue Cérami-
que. Voor elk etentje geldt een minimum van 20 en een maximum van 50 
personen. Bĳ aanmelden, s.v.p. vermelden van naam, aantal personen en evt. 
allergieën.
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Geplande evenementen

5-4-2019
Lezing Pensioenen

12-4-2019
Lente diner

7-5-2019
Wandeling Céramique

10-5-2019
Italiaans diner

22-5-2019
Italiaanse lunch

14-6-2019
High Tea

Lente diner op vrĳdag 12 april 2019
Datum:  vrĳdag 12 april 2019 van 17.00u tot 19.00u
Menu:  Salade van gerookte eendenborst met kwarteleitje en
  dragonmosterddressing, Kabeljauw op vel gebakken 
  en Aardbeienbavarois taart
Kosten:  €22,50 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 05-04-2019

Italiaans diner op vrĳdag 10 mei 2019
Datum:  vrĳdag 10 mei 2019 van 17.00u tot 19.00u
Menu:  Rundercarpaccio met truffelmayonaise en Parmezaan 
  Saltimbocca met saliesaus en rozemarĳn aardappeltjes, 
  Panna cotta met limoncello
Kosten:  €22,50 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 03-05-2019

Italiaanse lunch op woensdag 22 mei 2019
Datum:  woensdag 22 mei 2019 van 12.30u tot 14.30u
Menu:  Minestronesoep, Tortellini met gebakken champignons 
  en Parmaham, Tiramisu
Kosten:  €15,00 per persoon (exclusief consumpties)
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 15-05-2019
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High Tea op vrijdag 14 juni 2019
Datum:   vrĳdag 14 juni 2019 van 13.30u tot 15.30u
High Tea:   Hartig EN Zoet
Kosten:    €15,50 per persoon (inclusief koffie en thee) 
Aanmelden:  via info@bitsenbites-catering.nl tot 7-06-2019

Andere evenementen en activiteiten
Lezing over Pensioenen op vrĳdag 5 april 2019
Op vrĳdag 5 april 2019 organiseert Harry Puts in samenwerking met Buurtnetwerk Céramique een lezing over Pensioenen. 
Met als thema: “het pensioen en de AOW met de laatste pensioenontwikkelingen en plannen om het stelsel te hervormen 
c.q. aan te passen aan de huidige tĳd”.  De lezing wordt gegeven door dhr. Ab Wissingh en gaat in op de recente ontwikkelin-
gen die spelen op dit terrein. Een heel actueel onderwerp, dat zeker ook interessant is voor personen die al met (vroeg)pen-
sioen zĳn.
Locatie:   Rabobank vestiging Wim Duisenbergplantsoen Maastricht in de Maaslounge
Datum:   Vrĳdag 5 april van 14.00u tot 16.00u en aansluitend een borrel tot 17.30u
Kosten:    gratis (inclusief koffie/thee en borrel)
Aanmelden:   via algemeen@bnwceramique.nl tot 29-03-2019
Vermelden:   naam en aantal personen
Bĳzonderheden: minimaal 20 personen en maximaal 50 personen
 
Wandeling Céramique op dinsdag 7 mei 2019
Op dinsdag 7 mei 2019 organiseren Jean Willems en Raymond Leclercq weer een wandeling door de wĳk Céramique, 
ditmaal met speciale aandacht voor de beplanting van de tuinen. Daarnaast komen de diverse kunstwerken ter sprake.
Samenkomst: om 14.00u op de trappen van de grote hal in Centre Céramique.
Duur van de rondgang: 2 á 2,5 uur
Kosten: geen
Aanmelden is niet nodig

Deelname Stichting Buurtbalans
Het bestuur van Buurtnetwerk Céramique heeft zich aangesloten bĳ de Stichting Buurtbalans. Deze stichting is gericht op 
bevordering van de leefbaarheid en richt nu zĳn focus vooral op woningsplitsing. Wĳ hebben een vrĳwilligster uit de buurt 
bereid gevonden 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.

Deelname werkgroep Vliegtuigoverlast
Een aantal omwonenden (ook in onze wĳk) zĳn van mening dat MAA (Maastricht Aachen Airport) overlast veroorzaakt. Het 
gaat hierbĳ om lawaai van laag overvliegende vliegtuigen in de vroege ochtend en de late avonduren. Ook zĳn zĳ van 
mening dat sprake kan zĳn van gezondheids- en veiligheidrisico’s. De omwonenden van de luchthaven hebben zich 
verenigd in hun zorg voor een goed leefklimaat. Dit te meer daar sedert een jaar de luchthaven intensiever gebruikt wordt 
en niet is uitgesloten dat dit in de nabĳe toekomst nog zal toenemen. De omwonenden keren zich niet tegen de luchthaven 
op zich, maar wel tegen de overlast. Het streven is om in goed en constructief overleg met de verantwoordelĳke instanties 
een goed leefklimaat te bewerkstelligen. Ons buurtnetwerk heeft zich aangesloten bĳ de “Omwonenden MAA” om in voor-
komende gevallen gehoord te worden en support te geven.13 Februari jl. was er een druk bezochte bĳeenkomst te Amby, 
waar deskundigen informatie hebben gegeven over gevolgen van lawaai en (ultra-)fijnstof voor de volksgezondheid 
(Prof.dr.P.Born) en over de betekenis en het belang van de luchthaven voor de regionale economie (Dr.W.Manshanden). De 
provincie als eigenaar van de luchthaven zal zich het komend jaar bezinnen op de toekomst van de luchthaven met inachtne-
ming van alle relevante aspecten. Het is mede daarom dat de groep “Omwonenden MAA” alles in het werk wil stellen hierbĳ 
betrokken te worden en te blĳven. Tot op heden is hierop welwillend door alle betrokkenen gereageerd. Wilt U op de 
hoogte blĳven? De nieuwsbrief “Omwonenden MAA” vindt U onder www.omwonendenmaa.nl

Enquête geluidsoverlast en verkeershinder door Veilig Verkeer Nederland
Op eigen initiatief van een aantal buurtbewoners is Veilig Verkeer Nederland (VVN) om advies gevraagd. Dit naar aanleiding 
van het uitblĳven van respons van de Gemeente op de resultaten van de enquête van mei 2017 van het Buurtnetwerk Céra-
mique over de geluidsoverlast en verkeershinder. VVN heeft vervolgens een enquête hieromtrent opgesteld. Die, d.m.v. een 
link verspreid via onze sociale media, door u in de maand januari 2019 ingevuld kon worden. Deze enquête is door bĳna 100 
personen ingevuld. De resultaten worden door VVN geanalyseerd en teruggekoppeld. Door het grote aantal vrĳe opmerkin-
gen vergt de analyse meer tĳd.

Overleg met VvE’s en HBV’s
Het Buurtnetwerk Céramique houdt nauw contact met de VvE’s en HBV’s van de appartementencomplexen in de wĳk Céra-
mique. Met name om elkaar te informeren, te weten wat er leeft en speelt bĳ de bewoners en om (nagenoeg) identieke 
punten gezamenlĳk te kunnen aanpakken. Tweemaal per jaar is er een overleg met de bestuursleden van deze VvE’s en 
HBV’s. Onder voorzitterschap van Frans van Wetering (bestuurslid van ons Buurtnetwerk). Op 16 april 2019 is het eerstvol-
gende overleg.
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