Nieuwsbrief
Stichting Buurtgericht Werken Mariarade
Jaargang 13 - Nr. 95 - Mei 2012

Activiteitenoverzicht

Mei/juni

Zonnige Koninginnedag

26 mei
Pinkstertoernooi miniveld heren
zie pag. 3
Feestavond afsluiting seizoen
R.K.V.V. Mariarade
27 mei
Familie-Minimix toernooi
R.K.V.V. Mariarade
Eucharistieviering Pinksteren
Parochie-Zangkoor St. Jozef
28 mei
Pinkstertoernooi miniveld dames
R.K.V.V. Mariarade
02 juni
1001 Nacht Buurtfeest
Scouting St. Cristoffel
Van 16.00 tot 22.00 uur,
groots Zomerlicht buurtfeest plaats,
Randweg Hoensbroek.

Vele blije kinderen fleuren Mariarade op
Maandag 30 april stond Mariarade in het teken van de OranjeFeesten. De kids
gingen door de wijk op hun rijk versierde fietsen, in de speeltuin was een

Tot 18.00 uur,
spelactiviteiten voor de jeugd.
Vanaf 18.00 uur,
hapjesmarkt.
Rond 19.00 uur,
wervelende dansshow.
Tussen 22.00 en 23.00 uur,
afsluiting, oplaten wensballonnen.

rommelmarkt en aan de tap was het gezellig als vanouds. Met dank aan DJ Fer.

De toegang is gratis!
Iedereen, jong en oud, is welkom!

4 - 5 jaar

Rond het middaguur heeft wethouder Barry Braecken de prijzen voor de
fietstocht uitgereikt. De winnaars van 2012 op een rij:
0 - 3 jaar

1

Isabelle Valkenburg

2

Luuk Coenen

3

Kyata Bos

1

Vearle Maassen

2

Meike Knooten

2

Naomi Maassen

3

Sam Kinderman

3

Marit Schröder

05 juni
Avond4daagse
Avond4daagse-BS De Regenboog

Seniorenmiddag 7 juni

06 juni
Avond4daagse
Avond4daagse-BS De Regenboog

SBWM organiseert op donderdag

07 juni
Avond4daagse
Avond4daagse-BS De Regenboog
Senioren middag
SBWM

!

De volgende nieuwsbrief
verschijnt medio augustus
Teksten aanleveren
voor eind juli

6 - 8 jaar

1

Dominique v.d. Burg

2

Jip Horstenbach

3

Stan Dijstermans

9 - 12 jaar 1

Lynn Toonen

Wellness

7 juni in het Gemeenschapshuis weer

U kunt zich op de dag zelf, bij

een seniorenmiddag. Deze dag staat

binnenkomst, inschrijven voor de

van 14.00 tot 17.00 uur in het teken

activiteiten. Wij vragen een eigen

van wellness. (Zaal open 13.30 uur.)

bijdrage van e 1,50 per behandeling.

U kunt deelnemen aan 4 activiteiten;

Senioren die niet aan de activiteiten

- Nekmassage

deelnemen zijn ook welkom en

- Merediaan

kunnen onder het genot van een

- Manicuren

gratis kopje koffie en wat lekkers er

- Reiki

een gezellig onder-onsje van maken.

NWB avondvierdaagse
Hoensbroek

Belangrijke
Telefoonnummers

Van 5 t/m 8 juni is er in Hoens-

gesteld door de PLUS markt Hoens-

broek weer de NWB Avond-

broek. Op vrijdagavond 8 juni is er

Huisartsenpost Nightcare
577 88 44

vierdaagse, georganiseerd door

voor iedereen die heeft ingeschreven

het Comité Avondvierdaagse

de prachtige NWB Avondvierdaagse

Hoensbroek.

medaille (respectievelijk een cijfer)
en een mooie sticker. Op vrijdag-

Gestart kan worden op alle vier de

avond 8 juni is er onder begeleiding

dagen tussen 18.00 en 19.00 uur.

van de medewerkers, politie en twee

De afstanden zijn 5 of 10 km per

muziekkorpsen een groots defilé.

dag. Het inschrijfgeld voor vier

Vertrokken wordt om circa 20.00 uur

dagen is tot en met vrijdag 1 juni

vanaf Kasteel Hoensbroek.

€ 4,50 per persoon. Bij inschrijving

Na aankomst op Basisschool

op 5 juni is het inschrijfgeld € 5,00

“De Regenboog” is er om circa

per persoon. Voor leden van wandel-

20.45 uur de prijsuitreiking voor de

sportorganisaties geldt een korting

winnende scholen en verenigingen.

van € 1,00. Voor deelnemende
scholen en jeugdverenigingen geldt

Voorinschrijvingen van 30 mei t/m

een korting van € 0,50 (mits in

1 juni: Dagelijks tussen 16.00 en

groepen van minimaal 11 personen).

18.00 uur bij Linda Visser, Weijenbergstraat 66. (tel: 06-22568150).

Bij de start ontvangen alle deel-

Informatie: info@avondvierdaagse-

nemers een mooi aandenken aan

hoensbroek.nl, of www.avond-

deze Avondvierdaagse.

vierdaagsehoensbroek.nl

Dit aandenken wordt beschikbaar

Alarm nummer
112

Atrium MC Heerlen
576 66 66
Brandweer
088 - 450 74 50
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00
Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
14 045
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(Het nummer voor klachten over
verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97

Feest in Hoensbroek op 3 juni

Dag van het Park
Zondag 3 juni (11.00 – 17.00 uur)
staat in het teken van de opening
van de Caumerbeek. Er zijn volop
kramen en festiviteiten rond Kasteel

Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gemeenschapshuis Mariarade
045 - 528 68 95

Hoensbroek en er vinden diverse
activiteiten plaats aan de oevers

Colofon

van de Caumerbeek met het thema
“Passie in het Park”.
Activiteiten
3 Juni valt in de week van de ama-

Wil je zelf iets laten zien, zodat

teurkunsten (2 tot 9 juni) en daarom

anderen van jouw talent kunnen

richten we ons op allerlei vormen

genieten? Alleen of samen met

van kunst en creativiteit in de buurt.

anderen? Of wil je meer informatie?

Aan de oevers van de Caumerbeek

Laat het dan in mei weten bij buurt-

treden muzikanten en zangkoren op,

centrum de Koffiepot van Alcander,

maar ook bandjes, theater- en

Kasteel Hoensbroeklaan 190, tel.

dansgroepen. Er wordt geschilderd

045-711 15 60 en vraag naar Anne

en gekleid; alles is er op gericht dat

Schutte of Mirjam Cransveld, of stuur

bezoekers ook actief mee kunnen

een mail naar aschutte@alcander.nl

doen!

of mcransveld@alcander.nl.

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Buurtgericht Werken
Mariarade en wordt een aantal keren
per jaar uitgegeven.
Voor vragen of opmerkingen
kunt u terecht bij:

Chris Tiekstra
Weijenbergstraat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

