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Nieuwsbrief augustus-oktober 2019     

 
 

Buurtnetwerk Céramique 
Email: algemeen@bnwceramique.nl 

Website: www.bnwceramique.nl 

 

Beste Buurtbewoners, 

 

Dit is de papieren nieuwsbrief van Buurtnetwerk Céramique. Een periodieke, huis-aan-
huis verstrekte, nieuwsbrief, waarmee wij zoveel mogelijk Buurtbewoners willen 
informeren over de buurtactiviteiten die wij organiseren of de initiatieven van 
vrijwilligers die wij ondersteunen. Dit keer betreft het informatie over de periode 
augustus t/m oktober 2019.  

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 ondersteuning krijgen van The 
Masters Services & Care Wyck (Hoogbrugstraat 57 Maastricht. Vanaf september 2019 
verhuisd naar Hoogbrugstraat 42 Maastricht).  

Evenementen/Etentjes en Borrel 

In het 3e kwartaal van 2019 organiseren Buurtnetwerk Céramique en BitsenBites weer 

diverse etentjes. Waarbij BitsenBites voor de catering en de afhandeling van de 

aanmeldingen verantwoordelijk is. De locatie voor deze etentjes is altijd: Residence 

Sonneville, Bellefroidlunet 1A (aanbellen bij deurbel met tekst "KEUKEN") of 

bereikbaar via binnentuin aan kant Avenue Céramique. 

Voor elk etentje geldt een minimum van 20 en een maximum van 40 personen. 
Bij aanmelden, s.v.p. vermelden van naam, aantal personen en evt. allergieën. 
N.B. Als u zich aangemeld heeft voor een etentje, maar onverhoopt verhinderd 
bent, wilt u zich dan s.v.p. tijdig afmelden via info@bitsenbites-catering.nl of 

telefonisch via 06-27596867 
 
Diner op maandag 12 augustus 2019 

Datum:  maandag 12 augustus  van 17.00u tot 19.00u 

Menu:  Spinaziesoep van verse bladspinazie op basis van 
kippenbouillon 
Varkenshaas met champignonsaus 
of  
Zalmfilet met dille/mosterdsaus 

 Fruitsalade met vanillemousse 
Kosten:  €17,50 per persoon (exclusief consumpties) 
Aanmelden:  info@bitsenbites-catering.nl of 06-27596867 tot 7-8-2019 
Bij aanmelden:  keuze doorgeven voor vlees of vis 
 
Diner op woensdag 21 augustus 2019 

Datum:  woensdag 21 augustus 2019 van 17.00u tot 19.00u 
Menu:   Groentesoep 

Hoenderfilet met truffelboter of 
Roodbaarsfilet met rode pestosaus 
Boerenroomijs met aardbei 

Kosten:  €17,50 per persoon (exclusief consumpties) 
Aanmelden:  info@bitsenbites-catering.nl of 06-27596867 tot 14-8-2019 
Bij aanmelden:  keuze doorgeven voor vlees of vis 
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Zomerborrel op zondag 1 september 2019 

Op zondag 1 september 2019 wordt weer een gezellig samenzijn voor de buurt georganiseerd. Waarbij het Buurtnetwerk 
Céramique u een welkomstdrankje en een klein hapje aanbiedt.  
Locatie:  Stadsbrouwerij De Maltezer, Oeverwal 2 Maastricht 
Datum:  zondag 1 september 2019 van 15.00u tot 18.00u 
Kosten:  geen (gratis) 
Consumpties:  eigen rekening 
Aanmelden:  bij algemeen@bnwceramique.nl voor 24 augustus 2019. Alsnog verhinderd: gaarne tijdig afmelden. 
Vermelden:  naam en aantal personen 
Bijzonderheden: minimaal 25 personen en maximaal 75 personen. 
 

Andere evenementen en activiteiten 
Historische lezingen op vrijdag 6 en 27 september 2019 

Op vrijdag 6 en op vrijdag 27 september 2019 organiseert Buurtnetwerk Céramique een historische lezing. De lezingen worden 

gehouden door Monique Quint-Maagdenberg: een afgestudeerd contemporain historicus aan de universiteit Leiden met tevens 

een brede politieke carrière (o.a. burgemeester van Vaals en Voerendaal en lid van de Provinciale Staten van Limburg en 

Tweede Kamer). 

Het thema op 6 september is “Hoe de 11e provincie van Nederland in de 19e eeuw een feit werd”  

Uit angst voor Frankrijk besloot men een stevige staat aan de noordgrens te creëren.  Aan de bestaande gebieden die tezamen 
het Verenigd Koninkrijk vormden vanaf 1815 werd een nieuwe provincie toegevoegd die de naam Limburg kreeg. Hoe verliep dit 
proces en waardoor komt het dat die provincie een buitenbeentje was en dat nog steeds een beetje is. 
Het thema op 27 september is “Europa was na de nederlaag van Napoleon in 1815 onherkenbaar. Hoe zag dat nieuwe 
Europa er uit”.  

In deze eeuw veranderde Europa ingrijpend. Zowel in politiek als economisch opzicht. De inwoners van dit continent werden 
mondig op meerdere terreinen waardoor eeuwenoude structuren en gekoesterde opvattingen sneuvelden. Nieuwe natiestaten 
zoals Duitsland en Italië ontstonden en de rest van de wereld werd geëuropeaniseerd. Veel thema’s die nu spelen in de wereld 
zijn terug te voeren op die 19e eeuw. 
Locatie:  Rabobank vestiging Wim Duisenbergplantsoen Maastricht in de Maaslounge   
Datum:  Vrijdag 6 en vrijdag 27 september 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 23-8-2019. Alsnog verhinderd, gaarne tijdig afmelden. 
Vermelden:  naam en aantal personen 
Bijzonderheden: minimaal 20 personen en maximaal 50 personen. 
   
Excursies en wandelingen 

In het 3e kwartaal zijn diverse activiteiten gepland. De concrete data zijn nog niet bekend. Maar in voorbereiding zijn: 

 Een wandeling over de Groene Loper met Ad Lutters 

 Een kunstrondleiding in het Provinciehuis 

 Een excursie naar Tervuren 

 Een wandeling door de wijk Céramique met speciale aandacht voor de beplanting. 

Zo gauw meer concrete informatie over deze activiteiten bekend is, zal dit via onze reguliere kanalen gecommuniceerd worden. 

Afscheid oude voorzitter en welkom nieuwe voorzitter 

Zoals eerder bekend gemaakt heeft Hans Reuser per 1 juli 2019 zijn taak als voorzitter van ons buurtnetwerk beëindigd. Zelfs 
voor hem werd een combinatie van voorzitterschap van het Buurtnetwerk met zijn nieuwe functies als praeses van de 
Maestrichter Staar en lid van de Provinciale Staten teveel. Het was bepaald geen sinecure om een waardige opvolger voor Hans 
te vinden. Maar gelukkig is dit toch gelukt en wel in de persoon van Maurice Martens. Bij velen mogelijk al bekend van zijn 
inspanningen en inzet bij de problematiek rondom Plein1992. 
Wie is Maurice Martens? (in zijn eigen woorden) 
Ik ben een geboren Wiekeneer, die een kleine 50 jaar in Nijmegen heeft gewoond en gewerkt, maar sinds 2000 weer langzaam 
maar zeker is teruggekeerd in het Mestreechse. Sinds 2015 definitief met mijn partner Herman van Wissen woonachtig aan Plein 
1992. Ook tijdens de Nijmeegse periode heb ik geregeld contact gehad met de stad vanwege de familie die in Maastricht niet 
onbekend is. In Nijmegen naast het werk aan de Radboud Universiteit altijd actief geweest in het amateur muziekleven van die 
stad. Dat bezig zijn met mensen is nu ook de drijfveer om positief te reageren op de vraag van het buurtnetwerk om het 
voorzitterschap op me te nemen. Prettig wonen en leven in onze buurt Céramique staat daarbij voor mij hoog in het vaandel. 
Wanneer u, als lezer, zich op de hoogte wilt stellen van mijn verdere activiteiten in de afgelopen jaren, raad ik u aan om de site 
www.mauricemartens.nl  te bezoeken. Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan ons aller welzijn. 

 
 
Enquête geluidsoverlast en verkeershinder door Veilig Verkeer Nederland 

De, door VVN opgestelde, enquête naar de geluidsoverlast en verkeershinder op Avenue Céramique en aanliggende straten is 
in januari 2019 door bijna 100 buurtbewoners ingevuld. De resultaten hiervan zijn vervolgens door VVN geanalyseerd, 
gecatalogiseerd en met de Gemeente Maastricht en de initiatiefnemers voor dit onderzoek besproken. Hieruit zijn voorstellen 
voor een aantal concrete maatregelen gekomen. De resultaten van de enquête en betreffende maatregelen worden in augustus 
2019 op onze website en FB gepubliceerd. 
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