1 van 4

about:blank

23 mei 2012 / nr. 14

Maastricht Noordoost
Onderwerpen:
·
·
·
·
·

Pinksterweekend: Kunsttour 2012 ook in Noordoost
RestovanHarte
Kleurige stoeptegels
Barbara-bijeenkomst: 24 mei
Colofon

Kunsttour 2012 ook in Noordoost
e

Van vrijdagavond 25 tot en met maandag 28 mei vindt de weer Kunsttour plaats. Tijdens deze 13 editie staat
de Genius Loci (geest van de plek) centraal. In de voormalige porseleinfabriek Mosa in Wyckerpoort gaat de
Kunsttour Maastricht 2012 feestelijk van start met de Royal Night (vanaf 20.00 uur). De Kunsttour biedt een
uitgebreid programma aan. In het pinksterweekend zijn ook op verschillende andere plekken in Noordoost
(Frankenstraat, Kon. Clovisstraat, Nazareth) kunstwerken te bekijken.
Voor programma en meer informatie: www.kunsttour.com/noord-oost.

Gekleurde stoeptegels in Wittevrouwenveld
Foto’s spreken …
Meer Informatie: http://noordoostkunst.nl.
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foto’s: Bert Janssen

Resto VanHarte
Bij Resto VanHarte is het altijd gezellig. Buurtgenoten ontmoeten elkaar tijdens een gezonde, smakelijke en
betaalbare maaltijd. Iedereen uit Noordoost of uit Maastricht verder is welkom! Bij Resto VanHarte schuiven
ook regelmatig mensen aan die actief zijn in de buurt. En vaak is er ook iets extra’s te beleven (muziek, toneel)
of wordt er een thema gepresenteerd. Op vrijdag 25 mei vindt de ‘Europese Dag van de Buren’ plaats.
Buurman/vrouw kan dan mee voor de helft van de prijs! Op woensdag 30 mei staat een ‘culturele en culinaire
avond’ gepland: Shaina vertelt over het eiland Guam.
De Resto VanHarte maaltijden in Maastricht zijn op woensdag en vrijdag. Wel tevoren reserveren via het gratis
telefoonnummer 0800-0151 op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur (reserveren kan vanaf tien
dagen tevoren). Vanaf 18.30 uur is Resto Van Harte open, om 19.00 uur begint de maaltijd. Voor meer
informatie: www.restovanharte.nl/maastricht.

Barbara-bijeenkomst
Op 24 mei vindt de Barbara-bijeenkomst in en bij de kerk OLV Lourdes plaats.
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Colofon
Deze mailnieuwsbrief Maastricht Noordoost is een initiatief van de gemeente Maastricht, Servatius en
Woonpunt en verschijnt periodiek. Nieuwe projecten en onderwerpen kun je melden bij Elise Oosterbaan.
Contactpersoon, redactie, opmaak: Elise Oosterbaan (communicatie stadsdeel noordoost), telefoon (043) 350
42 16.
Verzoek: mail de Nieuwsflits weer verder door in je netwerk. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
elise.oosterbaan@maastricht.nl (ook voor afmeldingen etc).
Aan deze uitgave en foto’s/plaatjes kunnen geen rechten worden ontleend.
Voor actualiteiten, eerdere edities en verdere informatie over Maastricht Noordoost:
www.maastrichtnoordoost.nl.
Gemeente Maastricht
Tel. 14043
www.maastricht.nl

Servatius
Tel. 043-3284300
www.servatius.nl

Woonpunt
Tel. 043-387383
www.woonpunt.nl
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