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Buurtuintoer
Zaterdag 22 september 2018
van 13:00 tot 16:00 uur
Doe mee en loop binnen op de deelnemende adressen.
Laat u verrassen!

Sjuif a-en; even pauze

‘t Vloot

Gerard Walravenstraat 92 a

Petrus Banden Plein

In de Huiskamer van Heer kunt u terecht
voor soep/koffie/thee/fris en toilet. U kunt
met diverse deskundigen van gedachten
wisselen over het zelf aanleggen van een
gevel- of tegeltuintje. Of over het inrichten
van uw voortuin. Voor de kids is er de
workshop vetbollen knutselen.

In het regenwaterbassin staat een kraampje
waar u zich kunt laten informeren over de
plannen voor de aanleg van een park,
waarbij de bomenlaan uit de 7 Januaristraat
wordt doorgetrokken naar Op de Was. Het
Buurtplatform wil onderzoeken of het
mogelijk is hier ’s winters een
natuurschaatsbaan in te richten.

Bernhard Lievegoed school

Demerstraat en Demertdwarsstraat

Nijverheidsstraat 25

Demertstraat 104

In de nieuwe schooltuin, die door
leerkrachten en ouders samen gerealiseerd
is, wordt Griekse muntthee geserveerd.
Er is een stand van De Buurderij (lokale
biologische producten) en tuinontwerpster
Iny Frints geeft tuinadviezen aan wie foto’s
en afmetingen bij zich heeft.

U kunt een kijkje nemen in de mooie tuin
van nummer 104, als de poort open staat.
Andere bezienswaardigheden in de
Demertstraat zijn de Magnolia op het
kruispunt met de Jozephstraat en parkje
Het Demertje tegenover café ’t Brook.

Tip voor onderweg: loop terug langs het
speelpleintje aan de Verzetstraat

Suringarschool; fijne picknickplek

Heerenhof; oase van rust

Ridder van Heerstraat 10
Veldstraat 8 – 12a
Als u uw picknickmand meebrengt kunt u hier
lunchen terwijl de kids spelen. Voor koffie en
thee wordt gezorgd. Op het plein geven
deskundigen informatie over de Green Junkies
(klimaatplanten). Wie zich inschrijft wordt op
de hoogte gehouden van het aanplanten van
Green Junkies langs de A2 om het fijnstof uit
de lucht te filteren.

Vandaag kunt u de voorbeeldtuinen van
het ontwerpbureau gratis bezoeken. Jan en
Jo geven u graag een rondleiding. Er is
koffie en thee en er zijn kleurrijke
Afrikaanse picknicksets te winnen met een
tombola voor een goed doel.

Tip voor onderweg: de tegeltuintjes aan de
Kruisstraat en Haspengouw

Kloostertuin; historische grond

Tuin familie Kerkhoffs

Ingang Veldstraat

Veldstraat 96

Volg vanaf de ingang loopt u langs de
bijzondere plekjes zoals de Lourdesgrot, het
kapelletje en de picknickweide. Ze worden
(mede) onderhouden door de Vrienden van
de Kloostertuin, die aanwezig zijn om u er
alles over te vertellen.

Christian en Chia Kerkhoffs stellen
tijdens Burendag hun tuin voor u open.
Deze nog jonge tuin met hoogstamfruit
is aangelegd in 2014.

Loco tuinen; samen biologisch boeren

Buurtplatform Heer

Wanweg, tegenover Oude Molenweg nr 36

Inspiratie en informatie voor iedereen die
Heer een beetje groener wil maken.

Tijdens de Buurtuintoer kunt u voor 7 euro
groente plukken op de zelfoogstakker. Er kan
ook geproefd worden. Spreekt het duurzaam en
lokaal telen van biologische groenten, fruit,
kruiden en bloemen u aan? Dan kunt u ter
plekke inschrijven voor één van de
proefabonnementen.
Tip voor onderweg: het veldkruis op de kruising
van de Veldstraat met de Molenweg

Kijk op de website:
www.buurtplatformheer.nl
of Facebookpagina:
Buurtplatform Heer – Maastricht

