Els, 86, woont al haar hele leven in Heer. Marieke,
84 net zo. Fien van 80 woont pas 57 jaar in Heer,
maar is daarvoor ook in Heer op kostschool
geweest. Ze zijn tevreden, maar missen allen de
bushalte op de Veldstraat. Er is beloofd dat die
halte terug komt in december. De tijd zal het leren.
Zoals ook de tijd deze dames veel heeft geleerd.
Onze foto’s hangen aan de muur in de huiskamer,
kijk maar.
Project van een
andere dame.
Echt,girl power.

Langer Thuis in Maastricht. De gemeente
gaat met informatie en persoonlijk advies
huiseigenaren bewust maken van de
mogelijkheden om hun woning aan te passen. De
startbijeenkomst is op 4 oktober vanaf 19:00 uur in
Aen de Wan. Meer op www.langzultuwonen.nl

Cadeautje
Johan Canoot nomineerde namens Maastricht
de Fladderiep voor de landelijke inspiratieboom
verkiezing van 2016. Een mooie Limburgse
iepsoort die niet vatbaar is voor de iepziekte.
Maastricht won de verkiezing, boomkwekerij
Udenhout schonk een Fladderiep en
wethouder Guido Grootheest plante deze in
maart in kloostertuin Opveld. Als bedankje voor
de vrijwilligers die helpen de kloostertuin te
onderhouden. U ziet de Fladderiep aan uw
rechterkant, als u de kloostertuin binnen gaat
via de poort aan de Veldstraat.

Ons
Buurtblad

Korte berichten uit
Heer

“samen verantwoordelijk voor een
leefbare buurt”
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Komende van de Kerkhofweg draai je de Gerard
Walravenstraat in.Van ver zie je al de voordeur
open staan. Iedereen is welkom en zo voelt dat
ook. Een paar dames hebben vanaf het begin zich
er thuis gevoeld en zorgen nu dat ieder die
binnenkomt verwelkomd wordt. Els, Marieke, Fien
en Elly. De één bakt een cake, de ander doet de
koffie, een ander dweilt na afloop en doet de vaat.
En dan de praatjes, natuurlijk. Girl power.

Van de redactie

Deze keer: Gerard Walravenstraat

Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Een nieuwe rubriek door Bea Krapels

Met deze flyer wil het Buurtplatform u helpen bij te
houden wat er allemaal gebeurt in Heer. Normaal
met één flyer per kwartaal. Maar er is zoveel kopij
aangeleverd over de najaarsactiviteiten, dat er in
oktober nog een Ons Buurtblad verschijnt. Uw
bijdrage of opmerkingen ontvangen we graag (voor
20 sept) 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.

Buurtbewoners
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Herdenking Belgische verzetsstrijders
Op zondag 10 september worden de 12
strijders herdacht die enkele uren voor de
bevrijding nabij Huize Sint Joseph door de
Duitsers werden gefusilleerd. De herdenking
begint om 9:00 uur met een mis in de kapel van
het Missiehuis in Cadier en Keer. Aansluitend
(10:30 uur) wordt een stille tocht gehouden
vanaf de trappen van Pater Kustersweg 24 naar
het verderop gelegen Belgisch Monument. Hier
vinden kranslegging en bloemenhulde plaats,
worden koraal- en volksliederen gespeeld door
Heer Vooruit en gesproken door burgemeester
Akkermans van
Eijsden – Margraten
en voorzitter
Weltjens van de
kapel van de
Weerstand uit het
Belgische Rotem.

“Hier is Heer” wordt op 17 september weer
een ouderwetse braderie. Een aantal oude
ambachten gaan een historisch tintje aan deze
dag geven. Reken op een oudhollande snoepkraam, kralentassenmaker, beeldhouwer,
pottenbakker, zilversmid, glasgraveur, naambordenmaker, portrettekenaar en keramist. Als
vanouds zullen kunstenaars hun werk tentoonstellen en verkopen. Het Raadhuisplein wordt
een Kinderplein. Tegenover café ‘t Kölke vindt u
de kraam waar u voor 12,50 kaarten kunt kopen
voor de Buutteaovend van de Sjraveleirs.

Koninklijk
Sint Caeciliakoor
160 jaar
Dit jublileum wordt
gevierd met twee
prachtige concerten.
Het eerste vindt plaats
op 23 september in de
Mercedes - Benz zaal
(Randwyck) en heeft
als thema "we love the
fifties". Het repertoire
dat het koor vanaf
januari aan het
instuderen is bestaat
uit herkenbare rock &
roll klassiekers, zoals
"Rock around the
clock".

Samen met de zeer muzikale dames van

muziek gezelschap All about Eve en het
blazersensemble Ambrass, beide uit Zuid –
Limburg, gaat het Caeciliakoor een spetterend
jubileumconcert neerzetten op 23 september.
Op 9 december volgt het Kerstconcert, samen
met het Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 uit
Vaals. Naar een mooie locatie wordt nog
gezocht. Het Mannenkoor viert dit jaar het 180
jarig bestaan en is het op één na oudste
mannenkoor van Nederland. Ze zijn bekend tot
ver buiten de provincie. Met al die muzikale
kwaliteiten belooft ook het Kerstconcert een
mooie happening te worden. Houdt de diverse
publicaties, de Facebookpagina en de website
www.caeciliakoor.nl in de gaten voor meer
informatie over beide optredens.
Wilt u meezingen in het koor en de feestelijkheden
rondom het 160 jarige bestaan meemaken? Kom
dan vrijblijvend langs op één van de repetitie
avonden. Deze zijn op donderdag van 20:00 tot
22:00 uur in Aen de Wan aan de Einsteinstraat.
U bent van harte welkom.

Buurtagenda
10 september Herdenking Belgische
verzetsstrijders, om 9:00 uur in de kapel
van het Missiehuis in Cadier en Keer.
17 september Hier is Heer, dit jaar weer
in braderievorm, van 11:00 tot 17:00 uur,
in de winkelstraten van Heer.
23 september Burendag in Sjuif Aen
Gerard Walravenstraat 92A. Iedereen is
welkom voor koffie met vlaai tussen 11:00
en 14:00 uur. U kunt hier ook ideeën en
wensen voor Heer inleveren of melden.
23 september Jubileumconcert van het
Sint Caeciliakoor, van 19:30 tot 22:00 uur
in de Mercedes-Benz zaal in Randwyck.
30 september t/m 3 oktober Snuffelmarkt
van de Koninklijke Harmonie Heer, van
10:00 tot 17:00 uur in de Harmoniezaal,
Burgemeester Cortenstraat 7.
30 september Reünieconcert van
Harmonie Heer Vooruit, om 20:00 uur in
Aen de Wan, gratis toegankelijk.
Oud leden kunnen zich melden via
reunieconcerthhv@gmail.com of
0613031090 (Yvette Cobben). Op 12, 26
en 29 sept. zijn er repetities gepland.
Elke dinsdagochtend & donderdagmiddag
Sjuif Aen op Gerard Walravenstraat 92A.

