Kijk voor meer info op de campagnesite:
www.voorjebuurt.nl/kloostertuinopveld

Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Er is een crowdfunding campagne gestart om
op de verhoogde grasweide in Kloostertuin
Opveld, bij de ingang aan de Veldstraat,
honderden bloembollen te kunnen planten.
Voor de bollen en de machinale voorbereiding
is 5250 euro nodig. Doet u mee? Iedere
donateur ontvangt een leuke beloning. Van
een kopje Flower Power thee met koek voor
een donatie van 5 euro tot een jaar lang een
bord bij de bloemenweide met uw naam en
logo er op voor een donatie van 500 euro.

Ons
Buurtblad

Buuttegala van CV de Sjraveleirs Hier
Op vrijdag 24 november treden zes
buuttereedners op in Aen de Wan,
waaronder de bekende Gilbèrt Petit,
Fer Naus en Ger Frenken. Dit jaar zal
Jean Boelen (van Harmonie Heer
Vooruit) de artiesten op humoristische
wijze aankondigen. Kaarten kosten
12,50

Korte berichten
uit Heer

“samen verantwoordelijk voor een
leefbare buurt”
Jaar 2, Editie 4
p

Laat 1000 bloemen bloeien

Van de redactie

Op 9 december vindt het jaarlijkse
Galaconcert plaats in de Mercedes Benz zaal
in Randwijck. De organisatie heeft twee
internationale toppers gecontracteerd: Romina
Tomasoni, mezzosopraan uit Italië en
saxofoniste Femke Ijlstra. Kaarten kosten 15
euro en zijn verkrijgbaar bij Monique Budy,
Desiree Leesenstraat 34, 043 3614014 of per
mail: info@vriendenheervooruit.nl

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 15 11) 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.

Harmonie Heer Vooruit

Langer Thuis

Buurtagenda

Woont u prettig in een mooi huis in een
gezellige buurt? Dan is het een goed idee om
nu al rekening te houden met de toekomst. Met
kleine aanpassingen zorgt u meteen voor extra
comfort, waar u later ook plezier van heeft.
Vaak is dat goedkoper en prettiger dan
verhuizen. Speciaal opgeleide wooncoaches
kunnen uw huis gratis testen. Ze geven uw tips
voor het aanpassen van uw eigen woning, of
huurwoning. In Heer worden ook bijeenkomsten
georganiseerd waar u terecht kunt voor
informatie en ondersteuning.

Elke dinsdag van 10:00 – 12:00 en elke
donderdag van 14:00 – 16:00 uur Sjuif
aen, Gerard Walravenstraat 92A

Meer weten, opgeven voor een bijeenkomst of
een afspraak maken met een wooncoach? Bel
met Didi Claessens 0621185106 of Nicole
Walstock 043 3507117. Kijk ook eens op
www.langzultuwonen.nl en
www.thuisinmaastricht.nl/heer

Wethouder Jos Custers hield een
toespraak tijdens de herdenking bij het Belgisch
Monument op zondag 10 september. Deze kunt
u terugvinden op buurtplatformheer.nl
“Door nu vroeger verzet te gedenken blijven de
verhalen leven in onze gemeenschappen. Worden
ze overgedragen op onze kinderen. De kinderen die
de toekomst maken en die hopelijk ook in vrijheid
kunnen leven”.

Wist u dat er in Heer een
Seniorenbond is?

22 oktober snuffel- en kledingmarkt van
het Damescomité van Harmonie Heer
Vooruit, van 10:00 tot 16:00 uur in Aen de
Wan. Entree € 1,00. Kraam huren? Kijk
dan op de website: www.heervooruit.nl

Al sinds 2 mei 1952 organiseert deze
bond activiteiten zoals feestjes en
uitstapjes voor haar leden.

24 november het 2e Buuttegala van CV
de Sjraveleirs Hier in Aen de Wan.

Seniorenbond Heer

Tegenwoordig zijn er zo’n 55 ouderen lid.
Voor een contributie van 30 euro per jaar (die
gewoon contant betaald kan worden, geen
gedoe met internet) kunnen zij deelnemen
aan drie gezellige middagen. Met een hapje,
een drankje en live muziek. Want er wordt nog
altijd gedanst tijdens de bijeenkomsten. Na
afloop brengen de vrijwilligers iedereen veilig
naar huis. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Nancy Willems: 0619383395 of
met José Froijen: 0611720420.

Subsidieregeling asbestdaken
Als u meer dan 35m2 asbestdak verwijdert,
kunt u in aanmerking komen voor een
subsidie van 4,50 euro per m2. Aanvragen
kan tot 6 maanden na de verwijdering. De
regeling loopt tot en met 2019. Meer
informative op de website mijnrvo.nl

9 december Galaconcert Heer Vooruit om
20:00 uur in de Mercedes Benz zaal.
9 december Kerstconcert Ceaciliakoor op
nog nader te bepalen locatie.
De Facebookpagina Jeugd Klaroen
Tamboer en Majorettekorps St. Jan Heer
is aangemaakt om de animo voor een
reünie te peilen. En om lekker bij te
kletsen met andere oudleden. Vragen en
voorstellen kunnen ook naar:
jktmkorpsstjanheer@gmail.com
Op www.luchtmeetnet-limburg.nl en
www.luchtmeetnet-maastricht.nl kunt u de
gegevens zien die verzameld worden
door de meetstations bij Leeuwenborgh
en de zaagtandflats.

