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Stichting Buurtnetwerk Heer is de centrale wegwijzer voor
iedereen die in Heer advies of ondersteuning nodig heeft voor
buurtinitiatieven.
Kijk ook eens op www.buurtplatformheer.nl
Voor meer informatie kunt u mailen naar
secretaris@buurtplatformheer.nl of bellen met voorzitter Servé
Habets: 0651491454 of secretaris Willy Aarts: 043 3631702

Burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen viert met je
buren en de buurt op de 4de zaterdag in september. Dit jaar dus op de
28ste. Vanaf 10:00 uur kunt u binnenlopen bij de Huiskamer aan de Gerard
Walravenstraat voor een gezellige Burendag.
Het thema van de Burendag is groen. U kunt in de Huiskamer, naast koffie
en koek, informatie krijgen over boomspiegels, geveltuinen,
klimaatplanten en groene projecten in Heer. U kunt ook meelopen met
één van de wandelgroepen. Er zijn drie routes uitgezet langs boeiende
groene plekken en bijzondere bomen. Elk uur vertrekken er drie groepen
met gidsen.
De korte route is een wandeling over het kerkhof en door de Kloostertuin.
De middellange route gaat via het klimaatbosje, over de Demertstraat,
naar de Akersteenweg, een stukje door het park bij de bibliotheek en
daarna via oud Heer weer terug naar de Huiskamer.
De lange route gaat van de Huiskamer naar de Kloostertuin en dan door
Eyldergaard, via de Suringarschool naar het klimaatbosje en langs het
nieuwe park ’t Vloot terug naar de Huiskamer.
Op alle routes weet de gids het één en ander te vertellen over de tuinen,
parken, bomen en monumenten. En er lopen vast wandelaars mee die
daar nog interessante dingen aan toe te voegen hebben.

Langskomen bij de gemeente kan, maar het hoeft niet.
Veel zaken kunt u helemaal online regelen op
www.gemeentemaastricht.nl. Wilt u toch liever langskomen, dan kan dat
alleen nog op afspraak. Om die te maken belt u met het nummer 14043.
Meer info op de website: www.gemeentenmaastricht.nl/contact

Buurtagenda
Zo 8 sept Herdenkings bijeenkomst bij het Belgisch Monument Heer,
vanaf 9:00 uur zie www.buurtplatformheer.nl voor het hele programma
Vr 13 sept ontsteken van het bevrijdingsvuur, Belgisch Monument, vanaf
14:40 uur
Zo 15 sept Braderie, Dorpstraat en winkelcentrum De Leim. Stands van
ondernemers en particulieren, artiesten, dj, activiteiten voor kinderen. Er
zijn nog stands te huur: 0629391423 info@joko-events.nl
Vr 27 sept Fashion and Fun, een avond event van Harmonie Heer Vooruit
in Aen de Wan, voorverkoop kaarten (7,50) via
fashionandfun2019@gmail.com
Kijk voor veel meer activiteiten in de buurt op buurtplatformheer.nl

Welkom in de buurt
François van der Burg, waarnemend wijkagent voor Heer en Eyldergaard

Sociaal Spreekuur
Sociaal Team De Heeg & Heer zoekt de
mensen op in de buurt. Elke eerste
donderdag van de maand is het team bij
Huiskamer Sjuif-aen. Door in gesprek te
gaan met buurtbewoners en te horen wat
mensen bezig houdt, kunnen ze gericht
diensten aanbieden, doorverwijzen naar
instanties, maar ook mensen met elkaar in
contact brengen voor burenhulp of
vrijwilligerswerk.

De eerstvolgende bezoekdatums zijn donderdag 5 september, 3 oktober
en 9 november van 14:00 tot 16:00 uur. Kom gerust een kop koffie
drinken.
Meer weten: https://www.trajekt.nl/blog/sociaal-team-de-heeg

Speeltuin Heer
De speeltuin is geopend als het weer het toelaat – niet te nat, niet te heet
- en er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. U vindt de openingstijden
op de Facebookpagina. Hier worden ook activiteiten als zeskamp of
kinderdisco aangekondigd.
Nieuwe vrijwilligers zijn erg welkom. Hoe meer hulp, hoe vaker de
kinderen kunnen komen spelen.
06 82549391
info@speeltuinheer.nl

