Het streefbedrag is gehaald! Op 30 november
gaan er heel veel bloembollen de grond in in
de Kloostertuin. Voortaan kunnen we elk
voorjaar genieten van een fraaie bloemenzee!
De projectgroep (binnenkort stichting) dankt
alle donateurs heel hartelijk voor hun gulle
bijdragen! De beloningen voor alle donateurs
worden op 11 december uitgereikt (zie de
Markant van december).

Ons Buurtblad
Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Volgend jaar wordt alweer het derde voor Ons
Buurtblad. Heeft u de afgelopen jaren iets gemist?
Zijn er onderwerpen waar u volgend jaar graag iets
over zou willen lezen? We horen het graag middels
een mailtje naar: 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.

Laat 1000 bloemen bloeien

In het pand van de voormalige SNS bank
hebben zich 5 bedrijven gevestigd:

Fijne
Feestdagen

Gelukkig
Nieuwjaar

Croonen Gilissen, finance en control
Kwint, accountants en adviseurs
Zuidkracht, uitzendbureau
VP Virtue Projects
VBE nl, beveiligingsorganisatie
Wij wensen hen veel succes toe!
Natuurlijk heeft u de verbouwingswerkzaamheden opgemerkt op de hoek
Dorpstraat/Akersteenweg, waar café De
Tolenaars gevestigd was. Volgens de
berichten mogen we hier Grieks restaurant
Kreta verwachten, dat van de Sint
Bernadusstraat naar de Dorpsstraat verhuist.

p

De afdeling Maastricht bestaat uit 22 vogels pardon, mensen - van divers pluimage: 9
vrouwen, 13 mannen, wat ouder, wat jonger.
Maar allen hebben tenminste één
belangstelling gemeen: vogels! De groep
bekijkt en telt vogels. Voor SOVON
(http://www.sovon.nl) doen wij watervogel-,
huiszwaluwen- en oeverzwaluwentellingen.
Informatie over onze andere activiteiten, zoals
vergaderen (heel gezellig, in Aen de Wan,
Einsteinstraat 32) en excursies, vindt u op:
www.members.home.nl/vwl-maastricht
Belangstellenden zijn altijd welkom.

Van de redactie

Vogelwacht Limburg

“samen verantwoordelijk voor een
leefbare buurt”
Jaar 2, Editie 5

Nieuws van het Buurtnetwerk

Buurtagenda

Voor het jaarlijkse symposium van het Huis
voor de Zorg werd een filmpje gemaakt over
Positeve Gezondheid. Hierin ziet u opnames
van Huiskamer Sjuif Aen en Buurtnetwerk
voorzitter Servé Habets, die vertelt dat er in
Heer al veel gebeurt op het gebied van
Positieve Gezondheid.
https://www.facebook.com/provincie.limburg/

Elke dinsdag van 10:00 – 12:00 en elke
donderdag van 14:00 – 16:00 uur Sjuif Aen,
Huiskamer voor senioren

De Huiskamer op Gerard Walravenstraat 92A
draait inmiddels al enkele maanden met succes
en word druk bezocht op de dinsdag ochtend
en donderdagmiddag. Graag zouden wij de
Huiskamer vaker open stellen voor bewoners
van Heer om elkaar te ontmoeten en een
praatje te maken, koffie te drinken of andere
activiteiten te ondernemen. Om die uitbreiding
mogelijk te maken zijn wij dringend op zoek
naar vrijwilligers. Vindt u het leuk om met
mensen uit de buurt gezamenlijk iets te doen?
Kom dan eens langs of stuur een berichtje naar
secretaris@buurtplatformheer.nl Wij nemen
contact met u op!
Verder willen we in 2018 de activiteiten in de
Huiskamer uitbreiden. Wij gaan hier
themabijeenkomsten organiseren over
gezondheid, ziek zijn, WMO, zorgverlening en
meer. Wilt u hieraan meewerken? Laat het ons
weten. Tot slot gaan we u in
de Huiskamer hulp aanbieden
bij uw problemen met laptop,
tablet, pc en smartphone. Wilt
u hieraan deelnemen? Stuur
een berichtje. U kunt ook
bellen met dhr. Servé Habets:
06 51 49 14 54.

Langer thuis
Als Buurtplatform/netwerk kijken we tevreden
terug op “Langer Thuis”. Een samenwerkings
project met Gemeente Maastricht, met als
doel bevorderen dat mensen zolang mogelijk
in hun eigen huis kunnen blijven wonen.
Tijdens de 12 bijeenkomsten werd informatie
gegeven over brandveiligheid, comfortabel
wonen, hulp en zorg, gezond en vitaal blijven,
veilig en praktisch wonen met dementie en
veilig wonen in de toekomst. In totaal zullen er
zo’n 500 bezoekers zijn geweest tijdens deze
12 middagen en avonden.
Of de bezoekers ook tevreden waren over de
informatie weten we niet. Wat ons als
buurtnetwerk is bij gebleven is dat er vele
mogelijkheden zijn om langer thuis te blijven
wonen. Dat dit mogelijk is met eenvoudige
dingen die je zelf kunt regelen en dat er
deskundigen beschikbaar zijn wanneer het
moeilijk wordt. Met aandacht voor je zelf en
kleine aanpassingen in je woning zorg je voor
extra comfort waar je nu en in de toekomst
plezier van hebt.
Op 28 maart 2018 organiseert het
Buurtnetwerk in Aen de Wan een bijeenkomst
voor de bewoners van Heer over: de
ruimtelijke ontwikkelingen, de kermis en de
kamergewijze verhuur. Aanvang 19:00 uur.

Zaterdag 25 november en 23 december wordt
weer oud papier opgehaald door Heer
Vooruit. Vanaf 8 uur in de straten ten zuiden
van de Akersteenweg.
Zaterdag 9 december, 18:30 – 19:30 uur,
Galaconcert Heer Vooruit, Mercedes Benz
zaal, Randwyck
Zaterdag 9 december, 19:30 – 22:30 uur,
Kerstconcert Sint Caeciliakoor, Sint Jan kerk,
Vrijthof
Donderdag 21 december, 14:00 – 17:00 uur,
Kerstviering Zonnebloem Heer, Aen de Wan,
Einsteinstraat 32
Zondag 7 januari, 14:11 – 15:11 uur, Oetrope
Prins vaan de Sjraveleirs, Raadhuisplein Heer
Zondag 7 januari, 15:00 – 18:00 uur, receptie
prinsenpaar vaan de Sjraveleirs, Aen de Wan
Maandag 15 januari, 20:00 – 22:00 uur,
bijeenkomst Buurtnetwerk Heer, Aen de Wan
Zaterdag 10 februari, vanaf 20:00 uur,
Prinsenbal CV De Sjraveleirs
Maandag 12 februari, vanaf 14:11 uur,
Hierder Carnavals optocht
Dinsdag13 februari, 13:11 – 15:11 uur,
Carnavalsbrunch

