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Zaterdag 28 september Gemeenschapshuis Mariarade

Activiteitenoverzicht
27-september
Kinderdisco
The Max
zie pag. 3

∞
29-september
Buurtdag Mariarade
SBWM/BVM
Mariarade
∞
03-oktober
Seniorenmiddag
SBWM
Gemeenschapshuis
∞
05-oktober
Oktoberfest
C.V. Blauw - Wit
Gemeenschapshuis

Kienmarathon
Zaterdag 28 september vindt
in het Gemeenschapshuis
Mariarade een kienmarathon

De kosten bedragen € 34,00 voor

een serie, twee series € 37,00, drie
series € 40,00, vier series € 42,00.

plaats, georganiseerd door
Kienvereniging Mariarade.
Deze dag heeft uiteraard ‘kienen’ als
hoofdthema. Er worden 39 rondes
gespeeld, tussen de rondes door
worden er maaltijden opgediend.
De aanvang is 15.00 uur.
De prijzenpot is afhankelijk van

De zaal gaat open om 14.00 uur.

het aantal inschrijvingen.

Einde omstreeks 22.30 uur.

∞

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u

06-oktober
Boogschietmiddag
BVM

contact opnemen met Jeu Extra van de organisatie via

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

of elke maandag vanaf 19.00 uur bij de kienzaal.

06 - 16 02 97 45 of ga langs bij Weijenbergstraat 14

∞
12-oktober
Wienertreffen
C.V de Kangaroe’s
ANBO

Donderdag 3 oktober Seniorenmiddag

Presentatie Oud Mariarade

∞
23-oktober
Themadag
ANBO
∞

De Werkgroep Senioren van

Gemeenschapshuis Mariarade,

SBWM organiseert viermaal

aanvang 14.00 uur, zaal open

per jaar een activiteit voor

om 13.30 uur. Het einde van de

alle 55plussers in Mariarade.

bijeenkomst wordt omstreeks

26-oktober
Nachtdropping
Scouting St. Christoffel
HK

Op donderdag 3 oktober zullen

16.30 uur verwacht.

en Hein Bisschops van de Heem-

De bijeenkomst is gratis voor alle

∞

kunde Vereniging Hoensbroek

inwoners van Mariarade van 55 jaar

een presentatie houden over

en ouder, aanmelden is niet nodig.

27-oktober
Cultuuruitstapje/herfstactiviteit
BVM
∞
01-november
Allerheiligen
Parochie
Grote St. Jan
∞
03-november
Eucharistieviering en Allerzielenlof
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk

Emil Bernardi (inwoner SBWM)

het ontstaan van Mariarade.
Daarnaast worden foto’s van oud

Emil Bernardi is zeker geen onbekende

Mariarade getoond. Het belooft

in onze wijk. Bij vrijwel alle evenemen-

een boeiend verhaal te worden.

ten en gebeurtenissen staat hij met
zijn camera’s vooraan om alles wat

Na de pauze, waarin gratis koffie

er gebeurt vast te leggen voor het

en gebak wordt aangeboden, worden

nageslacht.

beelden getoond uit het filmarchief
van Rector Rombouts.

Uitnodiging aan alle bewoners

Buurtdag Mariarade
Op zondag 29 september organi-

Kinderen

seren SBWM en de Buurtvereni-

De kinderen gaan op een bijzondere

ging Mariarade (BVM), die dit

manier aan de slag. Een groep zal de

jaar haar 25-jarig bestaan viert,

wijk rondom het gemeenschapshuis

samen een buurtdag.

schoonmaken, inclusief speelveld en

Het is de bedoeling dat zoveel moge-

schoolplein. Een andere groep zal

lijk verenigingen uit onze wijk zich

stoeptegels versieren. Deze kleine

aan de inwoners van Mariarade presen-

kunstwerkjes worden later her en

teren. Dit om meer leden, bestuurs-

der in de wijk in de trottoirs gelegd.

leden en vrijwilligers te werven.

Zo ontstaat een blijvende herinnering

Want de laatste jaren is het voor

aan deze eerste buurtdag.

alle verenigingen lastig om leden
en voldoende kader te behouden.
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De organisatie rekent op mooi weer

bij te komen van een gezellige dag
samen.
Plezier
Natuurlijk is er ook gedacht aan

1 cm = 8 m

vermaak voor iedereen, van groot tot
klein. Het belooft een echt buurtfeest
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te worden, compleet met hapjes,
drankjes, amusement, films en live
muziek. Bovendien is dit een prima
gelegenheid om kennis te maken met

zich presenteren, staan er in de
Weijenbergstraat een aantal commerciële kramen. Deze straatmarkt is
gratis te bezoeken.

plein, staat een groot podium waar de
hele dag live muziek te horen is.
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de bewoners uit uw eigen wijk. Naast

Wie doet er mee?

Deelnemende verenigingen
Hieronder een overzicht van de deelnemers aan de buurtdag. Zij doen

Noteer zondag
29 september
nu in uw
agenda!

zeker mee en zullen bij deze gelegenheid het publiek uitgebreid informeren
over hun verenigingsleven en activiteiten en natuurlijk actief leden werven.
Onderling hebben de verenigingen
afgesproken wat ze precies gaan doen
en wat ze willen verkopen. Zo worden
er cup cakes, popcorn, wafels verkocht
en voor de hartige trek zijn er frietjes.
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Straatvereniging
de Gloeilampen
De Zonnebloem
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Voor meer informatie
kunt u bellen met
Jeu Extra van de organisatie
via 06 - 16 02 97 45

“MEE” op weg

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarmnummer
112

“MEE” Zuid-Limburg adviseert en

het plaatst hen ook vaak in een

ondersteunt mensen met een

onbedoeld isolement. Vanuit “MEE”

beperking; kosteloos en onaf-

wordt er, samen met de cliënt, een

hankelijk.

stappenplan gemaakt om het gewenste

Een van de vele projecten van “MEE”

(reis-)doel te behalen en dit plan

is het project ‘MEE op Weg’, erop

wordt ook onder begeleiding stap

gericht om mensen met een beperk-

voor stap uitgevoerd.

Huisartsenpost Nightcare
577 88 44

reizen. ‘Gewoon’ de trein, bus of fiets

Enkele voorbeelden

Atrium MC Heerlen
576 66 66

nemen van A naar B is niet voor

Een student begeleidde een oudere

iedereen een routineklus. Het kan

mevrouw in het reizen met de bus

voor de mens met een beperking

naar haar dochter die twee dorpen

behoorlijke obstakels opleveren.

verder woont. Hierdoor werd deze

“MEE” helpt om deze obstakels weg

mevrouw minder afhankelijk en kon

te nemen. Zelfstandig kunnen reizen

zij ook zelfstandig boodschappen doen.

ing in korte tijd te leren zelfstandig te

is een voorwaarde om écht mee te
kunnen doen in de samenleving en

Met een jongen met autisme werd

een behoorlijke stap op weg naar

een ‘avonturenplan’ opgesteld zodat

eigen regie. “MEE” werkt in dit

hij leerde om zelfstandig naar de

project onder meer samen met

stad te fietsen. Hij wilde graag alleen

studenten van de Hogeschool Zuyd.

met zijn vrienden naar de bioscoop
in de stad, tien kilometer van zijn

Wat gebeurt er in dit project?

huis. Na twee keer oefenen was deze

Veel mensen met een beperking

jongen zeker genoeg en was het doel

gebruiken al van jongs af aan

behaald. De ouders oefenen nu met

‘speciaal’ vervoer. Dit is op zich

hem het traject van huis naar school.

prima om hen op de plek van
bestemming te brengen, maar

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
Martine Nauta-Demacker, 06 – 31 66 43 63
of via m.demacker@meezuidlimburg.nl.
Check ook www.meezuidlimburg.nl.

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.

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

Meld Misdaad Anoniem
0800 - 70 00
Dierenambulance
0900 - 443 32 24
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
Servicetelefoon Openbare Ruimte
(verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)
14 045
RD4
543 71 00
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gas en electra
0800 - 90 09
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:
Chris Tiekstra, Weijenbergstraat 12
6431 AL Hoensbroek.
T. 06 - 53 25 98 97
info@sbwm.nl · www.sbwm.nl

Nieuwsbrief voor u!
Deze Nieuwsbrief Mariarade is er
voor u. Iedereen kan teksten
aanleveren via bovenstaande
contactpersoon.
Doe mee en laat anderen weten hoe
u over onze denkt en wat er in
Mariarade te doen is.

Kom ook naar de Kinderdisco op
vrijdag 27 september, 25 oktober en 29 november.

De Nieuwsbrief Mariarade verschijnt
alle oneven maanden (einde van de
maand). Inleveren teksten voor
10 november.

