Bij de voormalige voetbalvelden en het
milieuperron aan de Sibemaweg werden
tijdens de Doe dag meer dan 300
klimaatplanten geplaatst. Bijzonder aan deze
planten is dat zij met hun extra ‘harige’
bladeren fijnstof deeltjes uit de lucht vangen.
Na een regenbui komt het fijnstof op de
bodem terecht, waar het door micro
organismen afgebroken kan worden.
De volgende klimaatplantenactie is gepland
voor Burendag, 28 september. U kunt dan
weer Green Junkies per paar kopen; één voor
uzelf en één om het klimaatbos uit te breiden.
Zin om mee te denken over de organisatie
van een “groene” Burendag? Stuur een mailtje
(seretaris@buurtplatformheer.nl).

Voor meer informatie kunt u mailen:
secretaris@buurtplatformheer.nl of bellen
met Servé Habets (voorzitter) 0651491454
of Willy Aarts (secretaris) 043 3631702

Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Tijdens de Doedag op 16 maart werd gestart
met het schoonmaken van de elektriciteitshuisjes in Heer. Graffiti en groene aanslag die
hier en daar de huisjes ontsierden zijn door
vrijwilligers verwijderd. Alle huisjes liggen er
weer stralend bij.

Stichting Buurtnetwerk Heer is de
centrale wegwijzer voor iedereen die in
Heer advies of ondersteuning nodig
heeft voor buurtinitiatieven.

Groot onderhoud

Ons

Buurtblad

Tijdens de voorbereiding van de plannen voor
Plein Petrus Banden is de mogelijkheid
geopperd om de speelelementen met de
omwonenden zelf te bouwen. Het opbouwen
zal waarschijnlijk dit najaar gebeuren.
Allen die het leuk vinden om hieraan mee te
doen kunnen zich melden: secretaris
@buurtplatformheer.nl .

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

Buurtnetwerknieuws

Speeltuin weer open

Buurtagenda

Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten
cruciaal voor het slachtoffer. Daarom is het in
de tijd dat een ambulance onderweg is van
groot belang dat burger-hulpverleners het
slachtoffer zo goed mogelijk helpen.
Het buurtnetwerk van Heer heeft zich ingezet
om een AED in de buurt te krijgen die 24 uur
per dag bereikbaar is. Hij hangt op de Gerard
Walravenstaat.

Na een noodoproep heeft speeltuin Heer weer
een nieuw bestuur: Chris Schriek (voorzitter),
Patrick Roumans (beheerder), Frans van
Akkeren (secretariaat/pr) en Maud Olislagers
(penningmeester) zijn de uitdaging
aangegaan. Omdat de speeltuin er behoorlijk
verwaarloosd bij lag is het nieuwe team
gestart met het werven van vrijwilligers en
sponsors voor een grote klusdag. Na keihard
werken zag alles er met Pasen weer stralend
uit. De officiële opening op 28 april, met veel
prominenten van de gemeente en TV
Maastricht, viel helaas een beetje in het water.
Niettemin was het bestuur blij met de grote
belangstelling en de vele complimenten. De
speeltuin is nu weer (gratis) open op elke dag
dat er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn.
Op de Facebookpagina Speeltuin Heer kunt u
zien wanneer dat is. Hierop worden ook alle
acties en plannen aangekondigd.
Het nieuwe bestuur bedankt alle sponsors,
vrijwilligers en anderen die hun steentje
hebben bijgedragen en wenst de kinderen van
Heer en daarbuiten heel veel speelplezier.

Iedere maandagochtend, wandelen en
spieroefeningen voor senioren
(deskundige begeleiding), van 9:00 tot
10:00 uur, startpunt de Huiskamer,
Gerard Walravenstraat 92 A

Op woensdag 26 juni is er voor
belangstellenden van 19:00 tot 22:00 uur een
reanimatie instructie op deze locatie. U leert
reanimeren met en zonder de AED. Er kunnen
20 mensen meedoen. Aanmelden bij het
buurtnetwerk: secretaris@buurtplatformheer.nl
Ook in de Huiskamer aan de Gerard
Walravenstraat: elke 3de maandag van de
maand inloopavond van het Buurtnetwerk.
Heeft u vragen, opmerkingen, of ideeën die u
wilt delen? Loop eens binnen. Koffie en thee
staan klaar.

Maandag 8 juli, Buurtnetwerk bijeenkomst
vanaf 20:00 uur in Ontmoetingscentrum
Aen de Wan, Einsteinstraat 32
Zondag 16 juni, meidoornhagen snoeien
in de Kloostertuin, 10:30 uur bij de
picknicktafel. Graag even aanmelden via
info@kloostertuinopveld.nl in verband met
de lunch inkopen.
Maandag 9 september, Buurtnetwerk
bijeenkomst vanaf 20:00 uur in Aen de
Wan
Zaterdag 28 september, Burendag,
Buurtuintocht, informatie over geveltuinen
en boomspiegeladoptie, verkoop van
klimaatplanten.
Laatste oproep voor samen Jeu de
Boulen. Heeft u interesse? Laat het ons
voor 15 juni weten. Per mail:
secretaris@buurtplatformheer.nl of doe
een briefje in de bus van de Huiskamer,
Gerard Walravenstraat 92 A.

Wij heten welkom in Heer:
Dierenkliniek Maastricht
Einsteinstraat 32 Heer

