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Van de redactie
Met deze flyer wil het Buurtplatform u helpen bij te houden wat er allemaal gebeurt in
Heer. Elk kwartaal publiceren we enkele nieuwtjes en vertellen we waar u meer
informatie kunt vinden. Uw bijdrage of opmerkingen ontvangen we graag (voor 20 08)
op secretariaat@buurtplatform.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

Sjuif aen gaat verhuizen
Op 16 mei kregen we formeel de beschikking over de benedenwoning aan de Gerard
Walravenstraat 92 A. Sindsdien zijn we druk bezig met schilderen, schoonmaken en
inrichten van deze woning. Wij hopen eind juni of begin juli een officiële opening te
organiseren. Uiteraard mag u gerust eerder komen kennis maken met dit initiatief om
wijkbewoners dichter bij elkaar te brengen en samen te leven. Loop op
dinsdagmorgen of donderdagmiddag binnen voor een kop koffie.

Een nieuwe app voor Maastricht
Maastricht is niet meer aangesloten op de BuitenBeter-app, maar heeft nu de eigen app
Maastricht Meldt. U kunt hem downloaden in de App Store of via Google Play.Meer
informatie vindt u op: www.gemeentemaastricht.nl/meldingen-app.

Nieuw in Heer
Voor een heerlijk ijsje kun je thans ook naar Gelateria Sweet Dreams. Het adres is
Burgemeester Cortenstraat 7.

Help Speeltuin Heer
Op maandag 3 april opent Speeltuin Heer weer haar poort voor de
spelende kinderen van Maastricht en omstreken. Van maandag tot
en met vrijdag zal de speeltuin worden beheerd door de vaste kracht.
In het weekend is de speeltuin afhankelijk van vrijwilligers.

Gratis
Speeltuin Heer is altijd gratis geweest en hier komt geen verandering in. Dit jaar
wordt een nieuw klim- en speeltoestel geplaatst. Ook de bankjes en picknicktafels

waren aan vervanging toe. Om de financiële reserves weer op peil te brengen zijn de
weekend-openingen van groot belang. Maar wegens gebrek aan vrijwilligers was de
speeltuin in 2016 in het weekend vaak gesloten.
Weekenden
Hoe meer vrijwilligers, hoe vaker we open kunnen zijn. Vrijwilliger zijn is niet moeilijk.
Je kunt zelf aangeven hoe vaak je wilt komen en wanneer. Het gaat om diensten van
3 uur per keer. De kinderen kunnen gezellig mee.

Buurtagenda
Elke dinsdag van 10:00 – 12:00 en elke donderdag van 14:00 – 16:00 uur Sjuif aen
Ontmoet je buren in Aen de Wan.
3 t/m 6 juni Pinksterkermis op het Raadhuisplein.
9 t/m 11 juni 40ste Sjaander Broonk.
11 juni Garageverkoop Eyldergaard van 10:00 tot 16:00 uur.
23 september Jubileumconcert Sint Caeciliakoor van 19:00 tot 22:00 uur in Aen de
Wan, Einsteinstraat 32.
30 september t/m 3 oktober Snuffelmarkt Koninklijke Harmonie Heer van 10:00 tot
17:00 uur in de Harmoniezaal, Burg. Cortenstraat 7.
24 november Tweede Buuttegala CV de Sjraveleirs Hier met o.a kampioen 2016
Fer Naus

Eerst de processie….
Pinksterzondag 4 juni is een belangrijke en feestelijke dag voor de gemeenschap
Heer. De processie vertrekt om 10.00 uur vanaf het Kerkplein, direct aansluitend aan
de plechtige eucharistieviering die om 09.00 uur begint. Reken op veel mooie
processie groepen uit de Heerder gemeenschap en gastgroepen uit de omliggende
parochies.
Na de slotplechtigheid op het Kerkplein is men welkom in “ Aen de Wan” op de
Einsteinstraat.

… dan kermis vieren

Buurtbewoners
Een nieuwe rubriek van Bea Krapels. Deze keer: de Blanckenberghofstraat.
Wie ben je en wat is je leeftijd? Ik heet Jean en ben 72 jaar oud.
Waar kom je vandaan? Ik ben geboren in het centrum van Maastricht.
Waarom woon je in Heer? Het huis en de ligging bevielen ons.
Wat mis je in Heer? Ik mis een winkel in mannenkleding.
Meer buurtbewoners op www.buurtplatformheer.nl

