






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 februari t/m april 2020.

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 42 
Maastricht).

Evenementen
Etentjes
De bekende etentjes van Buurtnetwerk Céramique en BitsenBites hebben, 
zoals inmiddels bekend, een iets ander karakter gekregen. Geen specifieke 
datum meer, maar elke dinsdag en donderdag van 18 tot 20 uur. Heel 
makkelĳk te onthouden. Zoals bekend, zĳn deze etentjes niet bedoeld als 
etentjes in een restaurant, maar als “sharing dining”. Oftewel dé gelegenheid 
om op een makkelĳke/gezellige manier nieuwe contacten te leggen. Dus 
door eens bĳ onbekenden aan tafel te gaan zitten en elkaar zo te leren 
kennen. Er zĳn op deze manier al nieuwe vriendschappen ontstaan.

“Huiskamer” in Martinushuis
Sinds 1 oktober 2019 is het Buurtnetwerk Céramique voor de buurtbewoners 
van de “huiskamer” binnen het voormalig Martinushuis, Hoogbrugstraat 42 
Maastricht, gebruik gaan maken. Dit is de ruimte aan de voorzĳde (rechts) en 
een locatie waar je te allen tĳde kunt binnenlopen, buurtbewoners treft, een 
kopje koffie of thee drinkt, je krantje leest, etc. Kortom een laagdrempelige 
locatie waar het gezellig verpozen is en uitermate geschikt om contacten te 
leggen. Namens het Buurtnetwerk is er periodiek iemand aanwezig op 
donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. U bent van harte welkom.
Bewoners-initiatief: 2 bewoners van het appartementencomplex Porta I 
hebben begin januari de bewoners van hun complex persoonlĳk uitgeno-
digd voor een bezoek aan de “huiskamer”. Een leuk en geslaagd idee. Ook 
een idee voor uw complex?
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Geplande evenementen

4-2-2020
Vanaf 4-2 elke dinsdag en 
donderdag: diner in 
Residence Sonneville

6-2-2020
Vanaf 6-2 elke donderdag: 
“huiskamer” in Martinushuis

6-2-2020
Vanaf 6-2 elke donderdag:
euregiowandelingLocatie:  Residence Sonneville, Bellefroidlunet 1A 

  (aanbellen bĳ deurbel met tekst "KEUKEN") 
  of bereikbaar via binnentuin, aan de kant van de Avenue 
  Céramique.
Menu:  3-gangen-menu, kosten €17,50 (excl. consumpties)
  (alleen voor- en/of hoofdgerecht is ook mogelĳk)
Aantal:   maximaal 40 personen, géén minimum aantal personen 
  (etentje gaat altĳd door!)
Aanmelden: info@bitsenbites-catering.nl of 06-27596867 
  tot 1 dag van te voren. Bĳ aanmelden, s.v.p. vermelden 
  van naam, aantal personen en evt. allergieën
Afmelden: Aangemeld, maar onverhoopt verhinderd, s.v.p. afmelden 
  (uiterlĳk) voor 12.00 uur betreffende dinsdag of donderdag 
  via info@bitsenbites-catering.nl of telefonisch via 06-27596867

  

Cer

CéramIque
Buurtnetwerk



Excursies en wandelingen
Euregio-wandeling
Iedere donderdag wordt er gewandeld in de Euregio, onder leiding van o.a. Jean Willems. Om een indruk te krĳgen van de soort 
wandelingen, hierbĳ wat voorbeelden van de afgelopen periode: de heidebloesemtocht Maasmechelen, 3 verschillende wandelin-
gen in het wormdal, Kornelimünster, stadswandeling van Caberg via Belvédèreberg naar het Frontenpark, wandelingen in het 
Jekerdal en de st Pietersberg, van Kerkrade naar Rimburg.
Vertrek:   elke donderdag om 9.30 uur
Samenkomst:  Remalunet nrs 1-3 Maastricht
Wandeling:  gemiddeld 12 km
Aanmelden:  bĳ Jean Willems: Mobiel.: 0031625014267 WhatsApp: 0031625014267 Email: jmw.willems@gmail.com 
  Aangemeld, maar onverhoopt verhinderd: gaarne uiterlĳk woensdag afmelden.
Vervoer:  eigen vervoer (beschikken niet over voldoende auto’s). Willen een carpoolgroep gaan vormen. 
Wilt u op eigen gelegenheid naar de startplaats gaan, dan krĳgt u de hiervoor de benodigde informatie (plaats, straat en postcode) 
en met behulp van het navigatiesysteem (bĳv. TomTom) komt u er altĳd.

Excursies
Daarnaast zĳn in de periode februari t/m april 2020 diverse excursies gepland. De concrete data zĳn nog niet bekend. Maar in 
voorbereiding zĳn:
- een nieuwe “Art Nouveau” wandeling aan La Rive Droite in Luik. In de Quartier Vennes, Fetinne, Longdoz en Amercoeur 
- een excursie naar de Nationale Basiliek Koekelberg in Brussel. Deze basiliek is een kerk én een museum. 
Zo gauw meer concrete informatie bekend is, wordt dit via onze reguliere kanalen gecommuniceerd.
  
Historische lezingen
De door omstandigheden in 2019 niet gehouden, wel aangekondigde, historische lezingen staan nu gepland voor 2020. Ze 
worden nu door Buurtnetwerk Céramique in de 2e helft van april en in het 3e kwartaal van 2020 georganiseerd. 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 in de 2e helft van april 2020 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 in het 3e kwartaal van 2020 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.
Zo gauw meer concrete informatie bekend is, wordt dit via onze reguliere kanalen gecommuniceerd.

Relevante informatie
Enquête inzicht interesse activiteiten
Als Buurtnetwerk willen we graag nog meer activiteiten gaan organiseren. Maar belangrĳk is het dan om te weten of de buurtbewo-
ners hier behoefte aan hebben en zo ja, aan welke activiteiten dit dan is. Om hier een indruk van te krĳgen, is in de maand novem-
ber 2019 een kleine (simpele) enquête opgesteld en via de mail verspreid onder 390 buurtbewoners. Deze enquête is vervolgens 
door 110 bewoners ingevuld, een mooi resultaat (28%). Uit deze enquête blĳkt, dat 73% positief of, in ieder geval, niet negatief 
tegenover extra activiteiten staat. Voor de door ons als mogelĳkheid voorgestelde activiteiten, blĳkt bĳna in alle gevallen een 
dusdanige interesse te bestaan, dat deze verder opgepakt en uitgewerkt kunnen worden. Bĳ voorkeur door de personen die hun 
interesse hiervoor hebben kenbaar gemaakt, eventueel onder begeleiding van een bestuurslid van het Buurtnetwerk (indien daar 
behoefte aan bestaat). Aangezien de enquête (bewust) anoniem was, zĳn deze personen dus niet bekend bĳ ons. Om de perso-
nen/geïnteresseerden met elkaar in contact te kunnen brengen, hierbĳ het verzoek aan u om u via de mail voor 1 maart 2020 te 
melden bĳ algemeen@bnwceramique.nl. Onder vermelding van de activiteit(en) waarvoor u interesse heeft, t.w.:
 • bridgecursus (met uitleg)
 • zelf bridgen
 • zelf schaken
 • zelf schilderen
 • deelnemen aan een kookclub
 • deelnemen aan een fotoclub
 • meedoen aan een gezamenlĳke boekbespreking
 • meedoen aan een gezamenlĳke filmbespreking.
Wĳ zullen dan een afspraak plannen, waarbĳ u elkaar kunt ontmoeten en samen verdere zaken kunt regelen/afspreken. Ook geïnte-
resseerden die niet meegedaan hebben aan de enquête, kunnen zich hiervoor opgeven.
N.B. De statistische resultaten van de enquête vindt u op onze website www.bnwceramique.nl.
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