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Activiteitenoverzicht
01-december
Sinterklaasmiddag - BVM
Gemeenschapshuis
∞

zie pag. 3

07 & 08 -december
Kerstmarkt
Zangkoor St. Jozef
Gemeenschapshuis
∞
19-december
Senioren middag - SBWM
Gemeenschapshuis
∞
21-december
Winterwonderland
Scouting St. Christoffel
HK
∞
Kerstschieten - R.K.W.B.C.M.
Gemeenschapshuis
∞
24-december
Gezinsviering Kerst
H.Hart van Jezus kerk
∞

Eerste Kerstdag
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H.Hart van Jezus kerk
∞
Tweede Kerstdag
Parochie - Dameskoor Mariarade
H.Hart van Jezus kerk
∞
31-december
Dankviering
Parochie - Vrundsjapskoer Mariarade
H.Hart van Jezus kerk
∞
04-januari
Prinsen proclamatie
C.V. De Kangaroe’s
ANBO
∞
05-januari
Heilige Driekoningen
Parochie
Gemeenschapshuis
∞

Nieuwjaarstref
ristoffel
SBWM - Scouting St. Ch
Gemeenschapshuis

Evenementenkalender Mariarade
Hij is weer klaar! Onze eigen

gingen en stichtingen op de kalender

Evenementenkalender ligt bij

vermeld. Dankzij het handige gaatje

de drukker. Ook dit jaar zijn

in de kaart kunt u de Evenementen-

wij erin geslaagd om met alle

kalender Mariarade op een goed

verenigingen en instanties tot

zichtbare plek ophangen. U heeft

een mooie en volle kalender te

dan altijd alle informatie bij de hand.

komen. De verenigingen hebben
op 30 oktober hun akkoord gegeven.

Met dank aan alle mensen die hebben
meegewerkt om de kalender samen

Net als andere jaren staan op de

te stellen!

Evenementenkalender alle evenementen en alle vaste verenigings- en

Mocht u de evenementenkalender

activiteitenavonden in onze wijk.

eind december niet in huis hebben,

Ook zijn de adressen, mailadressen

haal er dan gratis een af in het

en telefoonnummers van alle vereni-

Gemeenschapshuis.

Seniorenmiddag, donderdag 19 december

Kerststukje maken

Donderdag 19 december vindt

In verband met de inkoop van de

de laatste activiteit van de Werk-

benodigde materialen dient u zich

groep Senioren van 2013 plaats.

vooraf in te schrijven. Het onder-

Onder deskundige leiding gaan

staande inschrijfstrookje dient u

we in het Gemeenschapshuis

vóór 26 november in te leveren.

Kerststukjes maken.
Als u niet wilt deelnemen is er uiteraard
U dient zelf een schilmesje, een

ook gelegenheid om, onder het genot

schaar of tangetje en een platte

van een ‘kopje koffie met’ een gezellig

schaal mee te nemen. Voor de

babbeltje te maken, een kaartje te

overige materialen wordt gezorgd.

leggen of een spelletje te spelen.

De eigen bijdrage bedraagt € 7,00

U hoeft dan niets te betalen.

per persoon. Het betalen van de
eigen bijdrage dient voor aanvang

Aanvang 14.00 uur, de zaal gaat

in het Gemeenschaps-huis. Het aantal

open om 13.30 uur. Iedere 55+er

deelnemers is beperkt, dus VOL is VOL!

van Mariarade is welkom!

Inschrijfformulier Seniorenmiddag “Kerststukjes maken”
Inleveren vóór 26 november 2013.
Naam:
Adres:
Telefoon:
Inleveradressen:
				

familie Smits, Hommerterweg 94 of
familie Toonen Weijenbergstraat 124

Buurtdag Mariarade 2013

Heerlijk weer zorgt voor groot succes!
De eerste Buurtdag Mariarade

erg druk rondom het Emmaplein.

en reibekuchen zorgde voor een

op zondag 29 september is een

goede omzet. Ook de mensen van de

groot succes geworden. De vele

tweedehands spullen leken tevreden.

vrijwilligers van de Buurtvereniging Mariarade onder leiding

De kinderen konden helpen bij het

van Jeu Extra hebben de wijk

opruimen van rommel in de buurt en

een nieuw en blijvend evene-

bij het beschilderen van een stoep-

ment bezorgd. Gelukkig konden

tegel. De tientallen tegels zijn inmid-

de bestuursleden van SBWM dit

dels door Sef Toonen en Harryin de

initiatief ondersteunen, zodat

hele wijk in de stoep gelegd. Het

Mariarade weer eens heel erg
positief ‘in the picture’ stond.

mag gezegd worden, het is een
Zonder dat iemand het doorhad

heel leuk beeld.

begon de Buurtdag vervolgens.
Tijdens de opbouw in de vroege

Wat opviel was dat er veel wijk-

Al met al kunnen we samen terug-

ochtenduren was het al gezellig.

bewoners over de markt slenterden,

kijken op een heel geslaagde eerste

Van alle kanten kwamen de vertegen-

naar de muziek luisterden en bij

editie van Buurtdag Mariarade.

woordigers van de verenigingen om

het Gemeenschapshuis van een

Op naar 2014 als wij deze dag gaan

hun standje in te richten. Even later

drankje genoten. De verenigingen

vieren tijdens Burendag op zondag

volgden de mensen van de verkoop-

hadden hun beste beentje voorgezet

28 september. Zet die datum maar

standjes en opeens was het wel heel

en de verkoop van frikadellen, broodjes

alvast in uw agenda!

Scouting St. Christoffel 65 jaar!
In het weekend van 26 en

Met een gezellig kampvuur werd de

die binnen het gemeentebestuur van

27 oktober stond Scouting

dag afgesloten. De ouders gingen

Heerlen verantwoordelijk is voor

St. Christoffel stil bij het

naar huis, maar de leden hebben de

scouting.

65-jarig bestaan. Als mensen

nacht in het HK door-gebracht.

in deze donkere dagen het HK
aan de Randweg passeren dan

Op zondag, na een gezamenlijke

is het duidelijk waarom er het

lunch vond er een min of meer

verlichte getal 65 aan de muur

officieel programma plaats waarvoor

hangt.

een aantal oud-leden was uitgeno-

Gezegend met mooi weer werd de

digd die in de loop der jaren hun

zaterdagmiddag gevuld met typische

sporen voor de vereniging hebben

scoutingactiviteiten zoals pionieren,

verdiend. Een aantal nieuwe leden

boogschieten en tenten opzetten.

werden geïnstalleerd.

Aan het einde van de middag werd

Bij deze gelegenheid werden door

name de jonge leden trakteren op zijn

er, nadat iedereen zijn eigen jubileum-

pastoor Nevelstein wijze woorden

ervaringen toen hij zelf nog een jong

placemate had ontworpen, genoten

gesproken. Vervolgens werden

scoutinglid was. Vervolgens ging

van een stevige Italiaanse maaltijd.

nieuwe poloshirts en vesten met de

iedereen gezamenlijk in de nieuwe

Samen met de ouders was er

naam van St. Christoffel erop uitgereikt

outfit op de groepsfoto.

’s avonds een gezins-dropping.

door wethouder Peter van Zutphen,

Oud-lid Luc Winants, nu burgemeester van Brunssum, kon met

Scouting St. Christoffel mag terug
zien op een bijzonder geslaagd
jubileumweekend.

Leden gezocht

Kookclub De Bourgondiërs
Kookclub De Bourgondiërs kookt

(ook van de sfeer) terwijl u krijgt

elke woensdagavond in de keuken

uitgelegd hoe een gemiddelde

van Gemeenschapshuis Mariarade.

kookavond er uitziet.

Heeft u ook zin om lid te worden van
een kookclub? Dat komt dan goed uit,

Op beide avonden koken wij samen

want De Bourgondiërs zoeken nog

een menu onder begeleiding van een

een aantal leden.

kok. Een ideale manier om op een
ongedwongen wijze kennis te maken.

Om u een goede indruk te geven is er
op 15 januari en op 19 februari een

De kennismakingsavond

kennismakingsavond. Kom proeven

kost € 15,00 per persoon.

Aanmelden kan telefonisch bij Pierre Bruls
046 – 442 27 88 of via mail met opgave van naam
en voorkeursdatum pibru@planet.nl.

Belangrijke
Telefoonnummers
Alarmnummer
112
Politie (geen spoed)
Algemeen nummer (ook wijkagent)
0900 - 88 44
Brandweer
088 - 450 74 50
Huisartsenpost Nightcare
577 88 44
Atrium MC Heerlen
576 66 66
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

Bestuursleden gezocht
De Stichting Buurtgericht Werken

Wij zorgen dat u zich snel thuis voelt

Mariarade bestaat uit vrijwilligers

bij ons, want uw werkzaamheden en

die zich inzetten voor hun wijk.

de tijd die u in SBWM wilt steken,
bepaalt u helemaal zelf. Samen

Zij krijgen daarvoor een budget en

zorgen wij dat de werkzaamheden

ondersteuning van de gemeente.

goed verdeeld worden. Bestuurswerk

Eigenlijk zijn wij nu met te weinig

is eigenlijk best leuk en je leert heel

mensen. Misschien is dit wel iets

snel heel veel over je eigen wijk en

voor u?

de mensen die er actief zijn.
Kom gerust eens kennismaken.
Bel met Sef Toonen 06 – 53 72 35 48
of met Chris Tiekstra 06 – 53 25 98 97.

Verdachte situatie? Bel 112!
De winterdagen breken aan en

voor noodsituaties waarin levens op

als wijkagenten willen wij u graag

het spel staan. Bel dus ook als u een

inlichten m.b.t. inbraken, overval-

verdachte situatie of misdrijf in uw

len en straatroven.

woon- of werkomgeving ziet.

De politie en wij, de wijkagenten,

Met een beschrijving van het misdrijf,

willen de inbrekers pakken en

de dader en de vluchtrichting kan de

hebben uw hulp daarbij nodig.

politie snel in actie komen!

Alle informatie is welkom én nodig.

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.

Voor andere meldingen gebruikt u
Gebruik het alarmnummer 112 als

0900-8844, via dit nummer komt

elke seconde telt. Het is een mis-

u in contact met de wijkagent.

verstand dat 112 alleen is bedoeld

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

