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Korte berichten uit Heer

Met deze flyer wil het Buurtplatform u helpen
om bij te houden wat er allemaal gebeurt in
Heer. Elk kwartaal pulbliceren we enkele
nieuwtjes en vertellen we waar u meer
informatie kunt vinden. Uw bijdrage of
opmerkingen ontvangen we graag op
secretariaat@buurtplatformheer.nl Hier kunt u
zich ook melden als u de volgende uitgave
digitaal wil ontvangen, of als uw vereniging
graag in Ons Buurtblad wil.

“samen verantwoordelijk voor een
leefbare buurt”
Jaar 2, Editie 1

Een ander Europaplein
Wat verandert er? De metalen brug en het betonnen viaduct over de A2 worden afgebroken.
Er komt een nieuwe weg-indeling vanaf het Dienstengebouw. Op- en afritten worden
afgewerkt en de huidige N2, langs de Praxis, wordt opgeheven. Als alle verkeer door de
tunnel rijdt, wordt de Sibema fietstunnel geopend. U kunt de werkzaam-heden volgen via
webcams op de website maastrichtbereikbaar.nl

60 Jaar Boomfeestdag en 25 jaar Verdrag van Maastricht
Het plaatsen van de bomen op het dak van de A2-tunnel start op Nationale Boomfeestdag,
22 maart. Honderden kinderen planten die dag de eerste 25 Lindebomen van de Groene
Loper, 75 nieuwe bomen langs de Frankenstraat en 28 Lindes (één voor iedere lidstaat van
de EU) op het Europaplein. Te zijner tijd zal ook de Sibema-fietstunnel, waar Buurtplatform
Heer zich voor ingezet heeft, feestelijk officieel geopend worden.

Meidenvoetbal paradijs
56 teams uit 9 landen komen in
het Paasweekend naar
Maastricht voor de 9de editie
van GIRLS CUP MAASTRICHT.
Wegens de al maar stijgende
deelneemsters aantallen is de
samenwerking van VV Scharn en
Euro-Sportring dit jaar uitgebreid
met VV Keer.

Het toernooi wordt officieel geopend op het complex van VV Scharn door wethouder Jim
Janssen op Paaszaterdag 15 april om 13:00 uur. Na de vlaggenparades en het voorlezen van
de eed door de teams zal er een spectaculair optreden volgen van één van de freestylers van
“freestyler Josh”!
De wedstrijden vinden op 15 en 16 april plaats vanaf 9:00 uur op zowel de velden van
VVScharn als die van VV Keer.
De prijsuitreiking is op zondag 15 april om 17:00 uur door Nick Kuipers van MVV.
Het Girls Cup Comité zal worden bijgestaan door zo’n 100 vrijwilligers van binnen- en buiten
de voetbalverenigingen Scharn en Keer. Samen gaan we er een geslaagd evenement van
maken. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen tijdens ons prachtige
toernooi! Zie ook onze website www.girlscupmaastricht.nl
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Buurtagenda
Elke dinsdag van 10:00 – 12:00 en elke donderdag van 14:00 – 16:00 uur Sjuif aen Ontmoet
je buren in Aen de Wan.
11 maart Doe Dag in Kloostertuin Opveld van 10:00 uur tot 15:00 uur.
11 en 12 maart Snuffel- en Rommelmarkt van 10:00 -17:00 uur in de Harmoniezaal. Entree 1
euro per persoon.
20 maart Ledenbijeenkomst van Buurtplatform/netwerk Heer om 20:00 uur in Aen de Wan
25 maart Oud papier ophalen ten zuiden van de Akersteenweg van 8:00 – 11:00 uur door
Harmonie Heer Vooruit.
25 maart Jaarlijkse kienavond van damescomité Harmonie Heer Vooruit van 19:00 – 22:30
uur in Aen de Wan.
1 april Oriëntatietocht in het Savelsbos vanaf 17:00 uur. Info: www.heersleukste.nl.
9 april KHvH Drumband-concertmiddag, van 15.00-17.00 uur in de Harmoniezaal. Entree
gratis.
22 april Voorjaarsconcert KHvH in de Harmoniezaal. Tijdstip wordt nog bekendgemaakt.
Entree gratis.
S24 april Werkgroepen overleg Buurtnetwerk Heer van 20:00 – 22:00 uur in Aen de Wan.

Sjuif aen, Ontmoet je buren

Sinds kort is er in Aen de Wan twee keer per week “Sjuif aen, Ontmoet je buren”. Dinsdag
van 10 tot 12 en donderdag van 2 tot 4 uur. U kunt hier vrijblijvend binnenlopen om anderen
te ontmoeten en een kopje koffie te drinken. Samen iets leuks ondernemen kan natuurlijk
ook. Er zijn vrijwilligers aanwezig die de gasten opvangen en voor een gezellige sfeer zorgen.

1 April
Buurtnetwerk Heer wil graag dat nieuwe inwoners zich snel thuis voelen in Heer. Daarom is
er een welkomstpakket samen-gesteld met informatie over de voorzieningen, verenigingen
en ondernemers. Heeft u nieuwe buren gekregen, kent u iemand die recent in Heer is komen
wonen of bent u zelf nieuw? Dan kunt u vanaf 1 april het welkomstpakket aanvragen. Stuur
een mailtje naar secretariaat@buurtplatformheer.nl en het pakket wordt voor u klaargelegd
bij Buurtcentrum Aen de Wan. U haalt het op en gaat het zelf aanbieden aan de nieuwe
buurtbewoner.

Fototalent
Het Buurtnetwerk zoekt een vrijwilliger m/v die het leuk vindt om foto’s te maken van buurtactiviteiten. Voor de website Buurtplatformheer.nl en voor deze nieuwsbrief. Belangstelling?
Mail naar secretariaat@buurtplatformheer.nl

