Met deze flyer wil het Buurtplatform u helpen bij te
houden wat er allemaal gebeurt in Heer. Elk kwartaal
publiceren we enkele nieuwtjes en vertellen we waar u
meer informatie kunt vinden. Uw bijdrage of opmerkingen
ontvangen we graag
(voor 1 augustus) op
secretariaat@buurtplatform.nl Hier kunt u zich ook
melden als u de volgende uitgave digitaal wil ontvangen,
of als uw veniging graag in Ons Buurtblad wil. Meer
informatie over onder andere de Pinksterkermis vindt u
op Facebook: Buurtplatform Heer

Van de redactie
Dinsdag is het eurodag. Dan draaien alle
attracties voor één euro en hebben de niet
draaiende zaken leuke aanbiedingen. Ook komt
op dinsdag om 19.00 uur de meest vrolijke
sneeuwpop met prinses uit Frozen op bezoek.
Een aantal ondernemers ondersteunen de
Heerder kermis door aan klanten kortingsbonnen
uit te reiken die één euro korting geven bij alle
zaken op de Kermis. Al met al redenen genoeg
om een bezoek aan de Kermis in Heer te
brengen. De Kermis start elke dag om 14.00 uur.

Korte berichten uit
Heer

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

ppp

14, 15, 16 EN 17 MEI

Wist u dat Heer naast een
bibliotheek Steunpunt
(Concordiastraat) ook een
minibieb heeft? En die is
helemaal niet zo mini. In
gemeenschapshuis Aen de Wan
staan drie rekken met mooie
boeken, die u gratis kunt lenen of
ruilen.

Ons
Buurtblad

Hier mien Dörpke: 2 bijeenkomsten,
35 bezoekers, 75 actiepunten, 5
nieuwe werkgroepen, fotoverslag en
actiepunten op Buurtplatformheer.nl
• De werkgroep Sociale Veiligheid gaat
voor u de app Nextdoor testen.
• De werkgroep Openbare Ruimte heeft
een jaarplanning gemaakt voor haar
inzet tbv speeltuintjes, voetbalvelden en
pleinen.
• De werkgroep Groen is met andere
partijen betrokken bij de renovatie van
de Kloostertuin aan de Veldstraat.
• De werkgroep Communicatie gaat 4
maal per jaar deze flyer maken.
• Wat betreft de inrichting van het Petrus
Bandenplein wordt voor de zomer
duidelijkheid verwacht over de
verhuizing door Scouting, uitbreiding
kinderopvang en sloop van de duplex
woningen. De sloop van de gymzaal is
gestart.

Benieuwd of zo’n werkgroep iets
voor u is? Via het secretariat van het
Buurtplatform kunt u een vrijblijvende
kennismaking regelen.

Scouting Anne
Frank - St.
JanHeer bestaat
80 jaar
Menigeen zal bij
het woord scouting
nostalgische
gedachten
hebben, want veel
mensen zijn
tijdens hun
jeugdjaren bij de
scouting geweest.
Op kamp, zelf
koken,
speurtochten,
sjorren met de
bekende
knooptechnieken,
dat was er
allemaal.

Maar denk niet, dat de scouting is blijven hangen
in het verleden! Ook zij gaan met de tijd mee!
Denk maar eens aan speurtochten met gebruik
van GPS, geocaching (schatzoeken met GPS)
en, wellicht in de toekomst, drones??
Na een paar jaar met een dalend ledental, is de
belangstelling gelukkig weer stijgende.
Nieuwe leden zijn nog altijd van harte welkom.
Ben je, of zijn uw kinderen, tussen de 5 en 18
jaar oud? Kom dan waardevolle en interessante
kennis opdoen bij de scouting, samen met
leeftijdgenoten.
Omdat het bestuur qua leeftijd niet te ver af wil
staan van de leden, zoekt Scouting Anne Frank
– St. Jan enthousiaste jeugdige personen, die de
vakatures van voorzitter en secretaris willen
vervullen. U kunt contact opnemen met de
scouting door een brief te sturen naar het
secretariaat, Uiverstraat 31, 6227 AX Maastricht.
Per e-mail via website www.scoutingheer.nl Of
via Facebook: Scouting Heer
Een uitgebreid interview met uitleg over de
organisatie, samenstelling en aktiviteiten van
scouting Anne Frank – St. Jan vindt u op de
website van Buurtplatform Heer:
www.buurtplatformheer.nl

Buurtagenda
4 mei Dodenherdenking op het
Raadhuisplein om 20.00 uur
8 mei Moederdag
14 t/m 17 mei Pinksterkermis in
Heer 14.00 - 22.00 uur
15 mei Pinksterprocessie, 9:30 uur
21 mei Doe dag in Kloostertuin
Opveld, van 9:00 tot 15:00 uur,
snoeien, knippen, opruimen
30 mei Buurtplatformbijeenkomst
om 20:00 uur in Aen de Wan
4 juni Scoutinguitstapje naar
Bobbejaanland
4 en 5 juni Jokers Volleybal
toernooi
voor meer info www.jokersvc.nl
3 juli het 3de jeu de boules toernooi
info www.jbcaendewan.nl
16 en 17 juli feest in de tunnel
8 oktober Scoutingreünie
Op de nieuwe website Thuisinmaastricht.nl
heeft Heer een eigen pagina met een
activiteitenkalender. Help hem vullen.

