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Activiteitenoverzicht
24-aug-13
Vossenjacht/Buddy dag
Scouting St. Christoffel
zie pag. 3
HK

Uitnodiging aan alle bewoners

Buurtdag Mariarade 2013
Op zondag 29 september organis-

muziek ten gehore wordt gebracht.

eren SBWM en de Buurtvereniging

De volgende verenigingen doen zeker

Mariarade (BVM), die dit jaar haar

mee: Straatvereniging de Gloeilampen,

25-jarig bestaan viert, samen een

carnavalsverenging Blauw Wit, ANBO,

buurtdag.

carnavalsvereniging de Kangaroe’s, de

25-aug-13
Eucharistieviering
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk

Zonnebloem, de Invaliden Bond,

verengingen uit onze wijk zich aan de

Buurtvereniging BVM, Kienvereniging,

inwoners van Mariarade presenteren.

Fanfare St. Hubertus, KVG, Shanti koor,

∞

Dit om meer leden, bestuursleden en

TuindersGlorie, Kerkbestuur en Dames-

vrijwilligers te werven. Want de laatste

koor, Speeltuin, Scouting St. Christoffel.

jaren is het voor alle verenigingen lastig

Naast deze 17 verenigingen staan nog

om leden en voldoende kader te

twee verenigingen op de wachtlijst.

∞

1-sep-13
Sprookjestocht
BVM
Mariarade

behouden.

∞
7-sep-13
Feestavond met Pitchlight
BVM
Gemeenschapshuis
∞
8-sep-13
Rommelmarkt
ANBO
∞
15-sep-13
Eucharistieviering
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk
∞

Plezier
Natuurlijk is er ook gedacht aan

Onderling hebben de verenigingen

vermaak voor iedereen, van groot tot

afgesproken wat ze gaan doen en wat

klein. Het belooft een echt buurtfeest te

ze willen verkopen. Zo wordt saté

worden, compleet met hapjes, drankjes,

verkocht, cup cakes, popcorn, wafels etc.

amusement, films en live muziek.
Bovendien is dit een prima gelegenheid

Kinderen

21-sep-13
Grote Barbecue
ANBO

om kennis te maken met de bewoners

De kinderen uit onze wijk gaan op

uit uw eigen wijk. Naast de kraampjes

een bijzondere manier aan de slag.

waarin de verenigingen zich presen-

Een groep zal de wijk rondom het

∞

teren, staan er in de Weijenbergstraat

gemeenschapshuis schoonmaken, incl.

een aantal commerciële kramen. Deze

het speelveld en het schoolplein. Een

straatmarkt is gratis te bezoeken.

andere groep zal stoeptegels versieren.

22-sep-13
Afsluiting Speeltuin
Speeltuin Mariarade
∞
29-sep-13
Buurtdag Mariarade
SBWM/BVM
Mariarade

Deze kleine kunstwerkjes worden dan
Voor het Gemeenschapshuis is een

later her en der in de wijk in de trottoirs

horecaplein. Hier tegenover staat een

gelegd. Zo is er een blijvende herinner-

groot podium waar de hele dag live

ing aan deze eerste Buurtdag Mariarade.

Zet de datum zondag 29 september daarom nu alvast in uw agenda!
Buurtdag Mariarade 2013, van 12.00 tot 18.00 uur. Voor meer informatie
kunt u bellen met Jeu Extra van de organisatie via 06 - 16 02 97 45

Zondag 1 september

Sprookjestocht BVM
Na een spetterend optreden van de

Ook voor de slimste familie is weer

penmand. Iedereen mag deelnemen.

Black Stars op zaterdag 22 juni in

een mooie prijs beschikbaar, misschien

Kinderen die geen lid zijn van de

het gemeenschapshuis vindt het

wel een goed gevulde boodschap-

Buurtvereniging betalen bij inschrijving

volgende feest van de jubilerende

€ 2,00 p.p. Bij elk sprookjestafereel

Buurtvereniging Mariarade plaats

wacht de kinderen een verrassing.

op zondag 1 september. Dan wordt
namelijk de zo vermaarde sprookjes-

Inschrijven in de kerktuin vanaf

tocht gehouden. Tal van vrijwilligers,

13.00 uur. Vertrek vanaf 13.30 vanaf

uitgedost in de meest sprookjes-

de tuin bij de kerk in Mariarade

achtige en feestelijke prinsen- en

(ingang aan de Kennedystraat).

prinsessenkleding staan de kinderen
Deze fijne middag wordt afgesloten

op te wachten.

met de intocht van de SprookjesOok de kinderen mogen zich feestelijk

figuren en de uitreiking van de

kleden. Onze sprookjesfiguren zullen

prijzen.

de mooiste prins en het mooiste
prinsesje kiezen. Zij ontvangen een

Voor drankjes wordt gezorgd en ook

mooie prijs en mogen met alle

de BBQ staat aan.

sprookjesfiguren op de foto.

Bereikbaarheid gemeente Heerlen

Overlast?
Laat het weten via het digitale loket
De zorg voor de openbare ruimte

speeltoestellen, straatverlichting,

aangevraagd en afgegeven in Heerlen.

is een taak van de gemeente. Bij

geluidsoverlast, fietswrakken of

Ook kunt u hier andere actuele

openbare ruimte kunt u denken

handhaving op vergunningen.

informatie vinden, zoals wijzigingen
van openingstijden, nieuwe verorde-

aan plekken die voor iedereen
toegankelijk zijn, zoals straten,

Melden kan eenvoudig via het digitale

ningen en overige besluiten en

parken, plantsoenen, voet- en

loket, bereikbaar via

aanpassingen daarvan.

fietspaden.

www.heerlen.nl/mijnheerlen

Heeft u een klacht over een stoep

Liever telefonisch contact?

Wilt u op de hoogte gehouden worden

Bel dan 14 045

van bekendmakingen in een bepaald
gebied? Neem dan een abonnement

of straat in uw buurt? Meld dit dan
gelijk bij de gemeente. Dit kan ook

Bouwplannen in de wijk?

op de bekendmakingen. Vervolgens

voor afval en prullenbakken, bestra-

Wekelijks maakt de gemeente op

ontvangt u de bekendmakingen

ting, laaghangende takken, over-

www.heerlen.nl/bekendmakingen

vanzelf via e-mail. Kijk op

stromingen van putten, bankjes of

bekend welke vergunningen er zijn

www.heerlen.nl/bekendmakingen

Zaterdag 7 september

Super Top en Pop Avond met “Pitchlight”

De jubilerende Buurtvereniging BVM

In hun repertoire bevinden zich

organiseert op zaterdag 7 september

nummers van Tina Turner, U2,

in Gemeenschapshuis Mariarade een

Pink Floyd, Rolling Stones en vele

superfeest met de overbekende

andere beroemde groepen en

feestband “Pitchlight”.

bands.

Deze band bestaat sinds 2002 en is

Ze hebben op 21 juli het WMC in

afkomstig uit Grevenbicht.

Kerkrade (buitenprogramma op

De 11-koppige band staat bekend

de Markt) opgeluisterd.

als de gangmaker op elk feest en
speelt onder andere Soul, Funk,

Wilt u meer weten? Kijk dan op

Rock en Popmuziek.

internet onder “Pitchlight”.

Kinderdisco

Eenmaal per maand is er een speciale, alcoholvrije
kinderdisco in de Koffiepot. Kinderen van 9 tot 14
jaar zijn hier welkom.
Haal wel tijdig je entreekaartjes (in de voorverkoop)
bij The Max, want er zijn per avond maar 125
kaartjes beschikbaar.
Kom ook naar de Kinderdisco op
vrijdag 27 september, 25 oktober en 29 november.

Belangrijke
Telefoonnummers

De Nieuwsbrief Mariarade
is er voor u!

Alarmnummer
112
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44

De participanten van Stichting Buurtgericht Werken Mariarade, de vele

Atrium MC Heerlen
576 66 66

verenigingen in onze wijk en de bewoners van Mariarade kunnen
teksten aanleveren voor deze Nieuwsbrief.

Donder dag

4 oktobe r 2012

Kienen tijde
Seniorenmi ns
ddag

Donderdag
4 oktober vindt
in het
Gemeensch
apshuis Mariarade
weer een seniorenmi
ddag plaats.
Deze middag
heeft naast
het
gezellig samenzijn,
“kienen” als
hoofdthema
. Er worden
14 ronden
gespeeld, te
weten 7 vóór
en 7 na
de pauze. De
organisatie
heeft
gezorgd voor
leuke prijsjes.

Belangrijke
Telefoonnummer
s
Brandweer
(geen spoed)
088 - 450 74
50
Politie (geen
Algemeen nummer spoed)
(ook wijkagent)
0900 - 88 44

De redactie bepaalt uiteindelijk of de teksten geschikt
De kosten bedragen
€ 3,00 voor een
grote en € 0,50
voor een kleine
kaart.

De aanvang
is 14.00 uur.
De zaal gaat
open om 13.30
uur.

De laatste Seniorenmid
dag van 2012
zal plaatsvinden
op 20 december
met
als thema “Kerststukjes
maken”.

zijn, maar we proberen zo veel mogelijk kopij op

Meld Misdaad
Anoniem
0800 - 70 00

Huisartsen

post Nightcare
577 88 44

Atrium MC
Heerlen
576 66 66

Aanleveren of meer informatie? info@SBWM.nl

De redactie
bepaald uiteindelijk
of
de teksten geschikt
zijn, maar we
proberen zo
veel mogelijk
kopij
mee te nemen.
Aanleveren of
meer informatie?
info@SBWM
.nl

14 oktober
Herfstwande
ling
BVM
20 oktober
Sprokkel Natuur
Scouting St.
Christoffel
2 november
Allerzielen Lof
Parochie / Zangkoor
St.
3 november
Binnensportdag
BVM

Colofon

Voor vragen
of opmerkingen
kunt u terecht
bij:
Secretariaa
t
Chris Tiekstra
Weijenbergs
traat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25
98 97
E. info@sbwm.
nl
W. www.sbwm.
nl

30 september

13 oktober
Wienertreffe
n
C.V. de Kangaroes

Deze Nieuwsbrief
is een uitgave
van Stichting
Buurtgericht
Werken
Mariarade en
wordt een aantal
per jaar uitgegeven. keren

Jozef

4 november
St. Hubertusvie
ring
Parochie / Alle
zangkoren
Huldiging Jubilarissen
Fanfare St. Hubertus

!

Werken Mariarade

f

Groot afslu
itfeest
Speeltuin Mar
iarade

23 september
Afsluiting Speeltuin
Speeltuin Mariarade
Eucharistiev
iering
Parochie / Zangkoor
St. Jozef
4 oktober
Seniorenmid
dag
SBWM
6 oktober
Oktoberfest
C.V. Blauw-Wit

SBWM
06 - 53 25 98
97
apshuis Mariarade
045 - 528 68
95

Landelijke
storingslijn
Blokkeren bankpassenen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30
40

De participanten
van Stichting
Buurtgericht
Werken Mariarade,
de vele verenigingen
in onze wijk
en de bewoners
van Mariarade
kunnen teksten
aanleveren voor
deze Nieuwsbrief.

Evenemente
nkalender 2013
icht

14 045

Gemeensch

De Nieuwsbr
ief Mariarad
e
is er voor U!

Stichting Buurtgericht

Deze keer in
Spotlight:

Activiteitenoverz

Dierenamb
ulance
0900 - 443 32
24
Gemeente
Algemeen nummer
(receptie)
14 045
on Openbare
Ruimte

Servicetelefo

RD4
543 71 00

te nemen.

Nieuwsbrie

Alarm nummer
112

De toegang is
zoals altijd vrij
voor alle
50 +ers van Mariarade
en voor iedereen
is er uiteraard
een gratis kop
kofﬁe “met”.

17 november
Prinsenprocl
amatie
C.V. Blauw-Wit

Footprints in
the Dark
Scouting St.
Christoffel

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt eind
november
Teksten aanlevere
voor 10 novembern

Zondag 23
september
gaan
de poorten
van de speeltuin
Mariarade voor
de laatste keer
dit seizoen
open. Het afsluitingsfeest is voor
iedereen gratis
toegankelij
k.
Gezinnen die
in het bezit zijn
van
een seizoenskaa
rt, krijgen voor
de
kinderen een
gratis attractie
kaart
met daarop
4 x attracties,
glaasje
limo, zakje chips
en een versnapering. Kinderen
die geen seizoenskaart hebben
betalen hiervoor
slechts € 5,00
(4x attracties,
zakje
chips, limo en
een versnapering
).

De ouders, opa’s,
oma’s, tantes
vrienden en
kennissen zijn
uiteraard
ook van harte
welkom. Terwijl
de
kinderen zich
amuseren kunnen
de
ouders onder
het genot van
een
hapje en een
drankje genieten
van
de huismuziek
van onze enige
en
echte D.J. Ferdy.
En als een rode
draad loopt
er een
Grandioze Loterij
doorheen (€
0,50
per lot) met
als prijzen een
echte
Politie motor
(elektrisch),
een Step
en een Baby-born
(ziekenhuis
+
accessoires)
en vele andere
prijzen.
Het bestuur
bedankt alle
vrijwilligers
en een ieder
voor het genote
vertrouwen
en heet u van
Harte
Welkom.

Burendag

De Stichting
Speeltuin Mariarade
organiseert
in samenwerki
ng en
met steun van
het Oranje Fonds
een grandioze
Burendag, op
23 september.
Dit is tevens
de
afsluitingsda
g, van de speeltuin

voor dit jaar.

Het Oranje fonds
sponsort 3 bomen
en deze bomen
worden door
de

kinderen geplant,
dit zal omstreeks
13.30 uur plaats
vinden.
Als deze klus
geklaard is,
worden
alle aanwezige
getrakteerd
op gratis
kofﬁe met vla,
uiteraard van
de
enige echte
bakker uit onze
wijk.
Daarna begin
het afsluitingsfe
est
voor iedereen
die de speeltuin
en
warm hart toedraagt.

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

Kom ook eens
luisteren of meepraten
De vergaderingen van het bestuur

Na dit agendapunt met de fraaie

van de Stichting Buurtgericht Werken

naam “gasten aan het woord”,

zijn altijd openbaar. Inwoners van

kunt u naar huis gaan. Als u de

Mariarade en vertegenwoordigers

hele vergadering wenst bij te

van verenigingen kunnen altijd aan

wonen mag dat natuurlijk ook.

het begin van de vergadering hun
vraag of probleem voorleggen.

U hoeft zich vooraf niet op te geven,
maar als het voor u een erg belang-

Dit wordt dan meteen besproken,

rijk onderwerp is, bel dan even met

samen met de aanwezige adviseurs

het secretariaat. Het bestuur kan

van gemeente, politie, handhaving

zich dan optimaal voorbereiden.

Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gas en electra
0800 - 90 09

en woningstichtingen.
Woensdag

28-08		

19.00 uur

SBWM Gemeenschapshuis

Woensdag

30-10		

19.00 uur

SBWM Gemeenschapshuis

					

20.00 uur

Verenigingsavond / 		

							

Evenementenkalender

Maandag

25-11		

19.30 uur

Voortgangsoverleg

Woensdag

11-12		

19.00 uur

SBWM Gemeenschapshuis

Gemeenschapshuis Mariarade
045 - 528 68 95

Colofon
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:

De nieuwsbrief SBWM
verschijnt alle oneven maanden
(einde van de maand).
Inleveren teksten
voor 10 september.

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

