donaties voor meer dan 300
luchtzuiverende en geluiddempende
klimaatplanten. Bij de Suringarschool
wordt een feestelijk start gemaakt
met het planten ervan. Met de
wethouder en de donateurs;
ꕤ Snippergroen en boomspiegels

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

ꕤ Green Junkies planten. Er zijn al

Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl

Tijdens NL Doet, de landelijke
vrijwilligersactie op 16 maart, kunt u
in Heer meedoen aan leuke groene
klussen:

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

Groene DoeDag 16 maart

Ons

Buurtblad

opknappen aan de Demertstraat;
ꕤ Verwijderen van begroeiing en
groene aanslag van enkele van de
beschilderde electrohuisjes uit de
muziekroute;
ꕤ Opfleuren van de opgeschoonde
borders in de Kloostertuin met
kleurige planten.
Meer info op de website NLdoet.nl en
via Geerte Courtens 0437630173.
Om 10:00 uur gezamenlijke start op
de kop van de Demertstraat (bij het
voormalige voetbalveld).

De actie van Tiny en Peter Loyson –
Herben voor een BuurtAED in de
Wethouder Vrankenstraat heeft
voldoende donaties opgeleverd. De AED
hangt er al. Ook in huiskamer Sjuif A-en
komt een AED te hangen. Mensen die
willen leren reanimeren met een AED
kunnen via het Buurtnetwerk een korte
cursus volgen.
JuuPu, van Juul en Puck Knols uit Heer,
is gekozen tot Beste Burgerinitiatief van
Limburg. JuuPu haalt via inzamelpunten
houdbaar voedsel, kleding en
schoonmaakproducten op en zorgt dat
deze spullen terechtkomen bij mensen
die ze goed kunnen gebruiken.

“samen verantwoordelijk
voor een leefbare buurt”
Jaar 4, Editie 1

Buurtnetwerknieuws

Hulp in Heer

Buurtagenda

Het Buurtnetwerk stimuleert de
aanleg van geveltuintjes en
boomspiegels in Heer. Wilt u uw
straat groener maken, maar twijfelt u
wat mag en kan? Het Buurtnetwerk
zorgt dat iemand u gratis komt
adviseren. Aan de eerste 10 bewoners
die een geveltuintje willen realiseren
op 16 maart (Groene Doedag) doet
het Buurtnetwerk de plantjes cadeau.
Informatie en aanmelden bij:
secretaris@buurtplatformheer.nl.

Iedereen kent momenten waarop het
even minder gaat. Heb je
bijvoorbeeld hulp nodig bij het
huishouden, maar heb je geen idee
hoe je dit moet aanpakken? Heb je
ergens anders een vraag over of
ondersteuning bij nodig? Of wil je
weten welke regelingen en
voorzieningen er zijn ?

Donderdag 21 maart vergadert
de Adviescommissie Seniorenbeleid in Aen de Wan. Van 10:00
– 11:00 uur zijn alle senioren
welkom om zaken onder de
aandacht te komen brengen.

Dankzij Jos Houben wordt op de
Groene DoeDag gestart met het
planten van Green Junkies langs de
A2 in Heer. Eind 2018 wierf hij de
eerste sponsor: Bridgeclub De Burght
Heer schonk 111 klimaatplanten. Toen
MECC Maastricht hoorde dat deze
klimaatplanten achter de MECC
parkeerplaats P9 komen, schonken ze
ook 111 planten. De Leim doneert er
50. Pro Rail heeft het verzoek om een
donatie afgewezen, maar was wel blij
met de voor hen nieuwe info over het
bestaan van Green Junkies. Ze gaan
ze nu inzetten bij de aanpassingen
van stations en trajecten.
Gemeente Maastricht verleent alle
medewerking bij het aanleggen en
onderhouden van een strook Green
Junkies langs de A2.

Misschien ben je op zoek naar welke
activiteiten er in je buurt zijn?
Dan kan het Sociaal Team je op weg
helpen!
In Maastricht zijn 8 sociale teams, zo
is er voor iedere buurt en iedere
inwoner van Maastricht deze
voorziening beschikbaar. Als je in
Heer woont kunt u terecht bij het
Sociaal Team De Heeg. Je kunt op
dinsdag, woensdag en donderdag
tussen 9.00 -12.00 uur binnenlopen
in De Boeckel.
Telefoon: 06 15309537

Buiten Bewegen elke
maandagochtend van 09:00 tot
10:00 uur, start Huiskamer,
Gerard Walravenstraat 92A.
Inloop Buurtnetwerk elke 3e
maandag van de maand van
18:30 tot 20:00 uur in de
Huiskamer (Gerard Walravenstr.)
Thema avond Buurtnetwerk elke
4e woensdag van de maand in de
Huiskamer.
Gevraagd:
Jeu de Boulers, vind u het
leuk om met buurtgenoten
een balletje te gooien? Meld u
dan aan.
secretaris@buurtplatformheer.nl

Nadere informatie wordt u
toegezonden (of bel Willy
Aarts 3631702).

