Vrijwilligers
Mocht u het leuk vinden om met ons
de wensen/dromen van bewoners te
ondersteunen meld u dan aan op :
secretaris@buurtplatformheer.nl
Of loop eens binnen op één van onze
avonden!

Voor meer informatie kunt u ons mailen:
secretariaat@buurtplatformheer.nl of bellen
met Serve Habets (voorzitter) 0651491454
of Willy Aarts (secretaries) 043 3631702

We starten iedere maandag om
09:00 uur bij de Huiskamer Gerard
Walravenstraat 92a. Wilt u het een
keer proberen dan bent u van harte
welkom. Aanmelden hoef niet. Na
afloop is er de mogelijkheid voor een
kopje koffie in de Huiskamer.

Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Onder deskundige leiding één uur
heerlijk buiten eenvoudige
oefeningen doen. Op het afgesloten
grasveld nabij de Gerard
Walravenstraat of in de Kloostertuin.

Stichting Buurtnetwerk Heer is de
centrale wegwijzer voor iedereen die in
Heer advies of ondersteuning nodig
heeft voor buurtinitiatieven.

Free Wheely Club

Ons

Buurtblad

Beste buurtbewoners
Tiny en Peter zijn een actie gestart om een
BuurtAED te kunnen bekostigen. Bij een
hartstilstand vergroot reanimatie met een
Automatische Externe Defibrillator de
overlevingskans met 70%. Sponsor Philips
heeft al €1052,00 gestort. Als u ook wilt
meedoen, dan hoeft u maar op BuurtAED te
zoeken. U typt Wethouder Vrankenstraat D in
en daar kunt u dan een bedrag overmaken door
op doneren te klikken.
Wilt u meedoen en heeft u geen computer,
neem dan contact op met Tiny en Peter
Loyson-Herben, Wethouder Vrankenstraat 5
D. Tel: 0627154410

De vrijwilligers
van Buurtnetwerk Heer
en Huiskamer Sjuif a-en
wensen u
fijne Kerstdagen
en een voorspoedig
Nieuwjaar
“samen verantwoordelijk
voor een leefbare buurt”
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Buurtnetwerknieuws

Buurttuintocht

Buurtagenda

Het nieuwe jaar komt er aan en
plannen worden weer gemaakt. Wij
laten u dan ook graag weten dat u
ons maandelijks kunt treffen in de
Huiskamer op de 3e maandag van de
maand van 18:30 tot 20:00 uur. Kom
langs met uw ideeën en dromen voor
een betere buurt.

Vanwege de
positieve
reacties die
we mochten
ontvangen
kijken wij
terug op een
geslaagde
burendag.
Helaas was
deze zaterdag
de regen een
beetje een
spelbreker
waardoor bij sommige deelnemende
tuinen weinig bezoekers zijn
geweest. De initiatief nemers en
ondersteuners hebben al laten weten
in 2019 de tocht opnieuw te willen
organiseren.

Donderdag 20 december van
13:30 – 17:00 uur Kerstviering
Zonnebloem afdeling Heer. In
Ontmoetingscentrum Aen de
Wan, Einsteinstraat 32.

Elke 4e woensdag van de maand
organiseren we een thema avond in
de Huiskamer. Er wordt aandacht
besteed aan alles wat past bij
positieve gezondheid en de wijk Heer.
In de even maanden is er elke 2e
maandag een bijeenkomst in het
Ontmoetingscentrum Aen de Wan
waarin wij de ontwikkelingen in de
wijk bespreken en plannen uitwerken.
Hier bent u eveneens welkom. Op
onze
website
vindt u
steeds de
actuele informatie over wat, wanneer,
waar en hoe laat. Hier treft u ook de
agenda “Uit in Heer” aan. Uiteraard
zullen we alle zaken zo veel als
mogelijk publiceren in het maanblad
Markant en in Ons Buurtblad.

Buurtpeiling 2018
Door de enquête in te vullen kunt u
uw mening geven over wonen en
leven in Maastricht. Via
www.gemeentemaastricht.nl/bp2018
kunt u meedoen. Het invullen duurt
ongeveer 15 minuten.

22 december om 19:00 uur
Kerstconcert van Heer Vooruit in
Aen de Wan.
Dinsdag 1 januari van 12:00 –
14:00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst
in Aen de Wan door
Buurtnetwerk, Kerkbestuur en
bestuur Aen de Wan. Iedereen is
welkom.
Zondag 13 januari om 14:00 uur
uitroepen van de Jeugdprins van
de Sjraveleirs in Aen de Wan.
Zondag 27 januari om 14:11 uur
uitroepen van de Prins van de
Sjraveleirs op het Raadhuisplein.
Aansluitend receptie in Aen de
Wan.
Zaterdag 2 maart om 20:30 uur
Prinsenbal van de Sjraveleirs in
de Harmoniezaal.

