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Van de redactie
Dit jaar is alweer het derde voor Ons Buurtblad. Heeft u de afgelopen jaren iets gemist? Zijn er
onderwerpen waar u 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.
Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Themabijeenkomst Buurtnetwerk Heer 28 maart 19.00 uur
Op deze avond zullen in buurthuis “Aen de Wan” twee onderwerpen worden
gepresenteerd. Als eerste het gemeentelijk beleid “kamergewijze verhuur”. Dhr. Fred
Bunk, senior beleidsadviseur Wonen, licht de voorwaarden toe waaraan een pand moet
voldoen voordat een aanvraag voor kamerverhuur wordt goedgekeurd. Tevens wordt u
geïnformeerd over de straten in Heer waar wel en geen kamerverhuur meer mogelijk is.
Daarna is het woord aan dhr. Chris Meijs. Voorzitter van Buurtnetwerk Nazareth en
Stichting Buurtbalans. Buurtbalans, waar ook Buurtnetwerk Heer aan deelneemt, is in
het leven geroepen om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn voor de
verhuurders van panden, de studenten en de Gemeente Maastricht.
Na de pauze: enkele jaren terug presenteerde het Buurtplatform haar ideeën over de
ruimtelijke ontwikkelingen van de wijk. In die periode publiceerde ook de gemeente en
Maasvallei hun plannen voor Heer. Hoe staat het nu met de voortgang? Wat zijn
knelpunten ? Maar ook horen we graag wat u voor ideeën heeft voor de toekomst van
uw wijk.
Graag vooraf aanmelden via secretariaat@buurtplatformheer.nl of telefonisch 0651 491
454 (Serve Habets).

Ouch Joonk Gewees
Misschien kent u ons al, misschien ook niet. Hoe dan ook, ik wil u graag voorstellen aan
ons Ouderenkoor Ouch Jônk Gewees.

De naam is enigszins misleidend, want hoewel de meesten van ons inderdaad op
leeftijd zijn, als je ons bezig ziet, denk je eerder aan een vriendclub, die vooral erg veel
lol heeft met elkaar, maar zeker ook lol heeft in het zingen.
Ons repertoire? Soms bekende oude Nederlandse meezingers, maar soms ook muziek
van over de grens. Nee, we zijn beslist géén gezapig koor dat alleen bekende stukjes
zingt. Wij willen wel uitgedaagd worden en met onze jonge dirigent komen wij op dit
terrein goed aan onze trekken.
We kunnen trouwens nog wel wat versterking gebruiken!
Bent u 55 jaar of ouder en heeft u op de vrijdagmiddag nog wat tijd, dan vindt u bij ons
misschien wel een hele gezellige, gezonde en leerzame tijdsbesteding: jaja, het is
inmiddels meerdere malen bewezen: zingen is gezond!!
Ons koor is vooral een heel gezellig koor, waar vertrouwen, vriendschap en
saamhorigheid hoog in het vaandel staan. Na 1½ uur hard werken aan het verbeteren
van onze zangprestaties, drinken wij gezellig samen koffie, soms met vlaai, maar
meestal zónder, en babbelen nog wat na. De gespreksonderwerpen zijn legio: het wel
en wee van onze kleinkinderen en kinderen, de knieën die niet meer willen, de armen
die te kort worden om de muziek te kunnen lezen, de adem die achterblijft, zodat we
wat moeite krijgen met de lange zinnen, onze organist –d’n erreme jong- die van zo ver
met de fiets moet komen en verder alle kleine en grote zaken die ons in het dagelijkse
leven bezighouden. U vindt bij ons altijd een luisterend oor.
Door bij ons te komen zingen, doet u heel veel mensen een plezier: allereerst uzelf,
want u wordt op die manier deelgenoot van ons succes en zoals gezegd: u wordt er
beter van want zingen is gezond! Vervolgens het koor, dat uw hulp maar vooral uw
stem goed kan gebruiken en tenslotte ook de emeenschap, die geniet van de
repetities, de muzikaal opgeluisterde vieringen en onze – in Heer en vooral in
Croonenhoff wereld-beroemde concerten. Ik zou het bijna vergeten: we beginnen onze
repetitie op vrijdagmiddag om 14.00 uur, in het restaurant van Croonenhoff, Veldstraat
18 in Heer-Maastricht!
Zien v’r us snel?! V’r zien us!

Buurtagenda
10 maart, Doe Dag in de Kloostertuin, start om 10:30 uur (bij de Rode
Beuk), tot ca14:30 uur
19 maart, buurtbijeenkomst van het Buurtplatform, 20:00 – 22:00 uur,
Aen de Wan, Einsteinstraat.
21 maart, Open Dag TC De Burcht voor kinderen, van 14 tot 16 uur

24 maart, opening tennisseizoen TC De

Burcht, 13:30 uur

27 maart, Paasviering Zonnebloem, 13:30 – 17:00 uur, Aen de Wan
28 maart, themadag Buurtnetwerk over kamergewijze
verhuur
29 maart, Cabaret Kriekele, 14:00 – 17:00 uur, Aen de Wan

Kijk op www.buurtplatformheer.nl voor de wekelijks terugkerende activiteiten. Zoals gym
voor 55+, elke maandag van 10:00 tot 11:00 en Engelse les elke dinsdag van 9:00 tot
12:00, beiden in Aen de Wan. Weight Watchers, elke woensdag van 18:00 tot 21:00 in
Aen de Wan. Scouting elke donderdag- en vrijdagavond, in de Langwaterstraat.
Repetitie ouderenkoor Ouch Jonk Gewees, elke vrijdag van 14:00 – 15:30 uur in de
Croonenhoff.

Buurtbewoners, door Bea Krapels
Deze keer Bloemendaalhofstraat
Het gebouw viert zijn 13e verjaardag.
Markant met een halfronde gevel, op de rotonde Kessensingel en Einsteinstraat.
Eerder was er een tankstation, waar behalve brandstof ook heel wat praatjes werden
verkocht. Eddy zwaaide er de scepter. De rotonde was er nog niet en de Kessensingel
liep nog niet door naar de Akersteenweg.
Opvallend is het gehalte aan tevreden Heerdenaren .60ers,70ers en ook 80ers, die zich
goed voelen in de Bloemendaalhof.
Mieke, Jean, Lini, Wiel en Anjo. Marie-Therese en Peter.
Gemist wordt een actiever buurtcentrum, wat meer cultuur in Heer…
Geroemd worden alle voorzieningen in de buurt. De feedback vloeide rijkelijk.
Een winterbloeiende amandelboom geeft een mooi bloemaccent als je vanuit de
rotonde de straat in komt, een bloemendal.

AFDELING HEER
Ook in 2018 organiseren de Zonnebloemvrijwilligers allerlei activiteiten, waarvan
sommigen ook voor niet-leden toegankelijk zijn. Zoals de toneeluitvoering op 12 mei,
Nationale Ziekendag op 9 sept, Kienen op 11 okt en Modeshow op 15 nov. Op
www.buurtplatformheer.nl vindt u alle activiteiten. Vrijwilliger worden? Bel dhr Ton
Theunissen voor meer informatie: 043 4501198.

Oud Roland Garros finalist Martin Verkerk bij TC de Burght!
Zaterdag 24 maart wordt het tennisseizoen bij TC De Burght op spectaculaire wijze
geopend. Niemand minder dan oud Roland Garros finalist Martin Verkerk verzorgt een
clinic voor de leden en speelt aansluitend een demonstratiewedstrijd met enkele
regionale topspelers. Aanvang is 13:30 uur en iedereen is van harte welkom.
Kom vooral langs als u belangstelling heeft om zelf te komen tennissen bij onze club, op
deze dag kunnen wij u alle informatie geven. Voor kinderen organiseren wij tevens een
Open Dag op woensdag 21 maart tussen 14 en 16 uur.
Kijk voor meer informatie op www.tcdeburght.nl

