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Laat goede, oude gewoonte herleven

Activiteitenoverzicht
25 - mei
Rommelmarkt
ANBO
∞

Burenhulp Mariarade

Burenhulp Mariarade is gratis.

boodschappen. Maar het kan ook

Het is eigenlijk niets anders

gaan om het in elkaar zetten van

dan wat wij vroeger voor elkaar

een kastje of het zoeken van de

29 - mei
Braderie
Akerstraat-Noord
Hoensbroek

deden. Buren helpen elkaar daar

zenders op de tv. Meestal kunt u

waar dat nodig is. Inwoners van

dat zelf, maar soms heeft u graag

Mariarade kunnen bellen met Chris

wat hulp. Daar is Burenhulp Mariarade

∞

Tiekstra. Hij legt uit welke opdrachten

voor bedoeld. De hulp is vrijwillig,

Burenhulp voor u kan uitvoeren en

dus gratis.

08 - juni
Eucharistieviering pinksteren
Parochie - Zangkoor St. Jozef
H. Hart van Jezus Kerk
∞
11 - juni
Buitenspeeldag
BS De Regenboog
Brede School Mariarade
∞

welke niet. Het moet namelijk gaan
om eenvoudige en incidentele klusjes.

Burenhulp Mariarade is op zoek naar
mensen die geholpen willen worden

Denk aan het ophalen van een recept

bij een klusje en mensen die als

bij de apotheek, het uitlaten van de

vrijwilliger af en toe een klusje

hond of het doen van de dagelijkse

willen opknappen.

Laat het ons weten via Chris Tiekstra
via 06 – 53 25 98 97 of via info@sbwm.nl.

15 - juni
Buurttrip
BVM
∞
17 t/m 20 - juni
Avond4daagse
Avond4daagse - BS De Regenboog
BS De Regenboog
∞
26 - juni
Rommelmarkt
ANBO
∞

In april zijn enkele speeltoestellen voor de jongste jeugd geplaatst op het Bergplein.
Met dank aan de gemeente Heerlen en aan de initiatiefneemster Renate Knooren.

Levendigheid in de wijk samen in stand houden

SBWM helpt u graag!

Senioren middag
SBWM
Gemeenschapshuis

U weet dat SBWM de verenigingen

U kunt uw idee voorleggen aan het

∞

in de wijk af en toe financieel kan

bestuur van SBWM tijdens de openbare

ondersteunen. Maar ook een straat-

vergaderingen. Iedereen kan hier

vereniging of andere initiatieven

een idee, vraag of probleem voorleggen.

28 - juni
Sixties Party
BVM
Gemeenschapshuis
∞
29 - juni
Sacramentsprocessie
Parochie - Fanfare St. Hubertus
- Zangkoor St. Jozef
H. Hart van Jezus Kerk

in Mariarade kunnen op onze steun
rekenen. Financiële steun, communica-

Dit wordt dan meteen besproken,

tieve steun of organisatorische steun.

samen met de aanwezige adviseurs
van gemeente, politie, handhaving

Gaat u zelf een straatfeest organis-

en woningstichtingen.

eren of een wandeling voor de wijk?
Dan kunnen wij een deel van de

De vergaderingen vinden plaats in

∞

kosten vergoeden of onze materialen

het Gemeenschapshuis, aanvang

Klooster Kolonie Festival (Processie)
Speeltuin Mariarade

beschikbaar stellen. Laten we samen

19.00 uur op woensdag 21-05,

kijken hoe we het zo fijn mogelijk

18-06, 27-08, 01-10, 22-10 en

kunnen houden in onze wijk.

10-12.

Even voorstellen!
MEE is een welzijnsorganisatie en

De organisatie MEE is onafhankelijk

De professionele medewerkers

geeft informatie, advies en onder-

en er is geen verwijzing of indicatie

hebben gespecialiseerde kennis over

steuning aan mensen met een

nodig voor ondersteuning.

wonen, werken, vrije tijd, opvoeding

lichamelijke, verstandelijke en/of

MEE is bereikbaar via
088-010 22 22 en via
info@meezuidlimburg.nl

zintuiglijke beperking. Maar MEE
is er ook voor chronisch zieken
en mensen met autisme.

en onderwijs in relatie tot een
beperking of ziekte.

Seniorenmiddag 6 juni

Vitaliteit en levensenergie
De werkgroep Senioren van SBWM

Voor senioren die niet actief willen

organiseert op donderdag 26 juni a.s.

deelnemen, bestaat de mogenlijk-

een middag welke in het teken staat

heid om een boekenlegger te bor-

van bewegingsoefeningen en/of

duren of er een gezellig onderonsje

therapie, ter bevordering van de

van te maken.

vitaliteit en beheersing van levensenergie. De oefeningen en/of thera-

De toegang is vrij en alle 55+ers van

pie worden door instructeurs of

Mariarade zijn welkom. Bij aanvang

instructrices begeleid.

ontvant iedereen een kopje koffie en
in de pauze wordt u getrakteerd op

U kunt een keuze maken uit drie van

een kopje koffie met wat lekkers!

de hierna genoemde therapieën of

De zaal gaat open om 13.30 uur.

bewegingsmethoden!

De aanvang is 14.00 uur.
Chi Quong
Oefeningen voor het beheersen en
werken met levensenergie.
Shiatsu
Bewegingsvormen ter bevordering
van vitaliteit.
Reiki
Een paranormale therapie waarbij
het lichaam met een vorm van
levensenergie wordt behandeld.

Buurttrip BVM 2014
Op zondag 22 juni organiseert

Reden genoeg om mee te gaan!

Niet leden betalen voor kinderen

Buurtvereniging Mariarade haar

Verzamelen om 7.45 uur bij de par-

t/m 3 jaar € 5,00, kinderen 4 t/m 11

jaarlijkse buurttrip. Dit jaar naar

keerplaats van de Kerk in Mariarade.

jaar € 35,00, vanaf 12 jaar € 35,00.

Attractiepark Wunderland in Kalkar.

Rond 20.00 uur is de bus weer terug

Inschrijven kan via een inschrijf-

in Mariarade.

formulier dat verkrijgbaar is via
info@bv-mariarade.nl. Inleveren:

Het familiepark is geschikt voor jong
en oud, en is ook all-inclusive.

Leden betalen de volgende prijzen,

Dat betekent dat er naast een hoop

kinderen t/m 3 jaar € 5,00,

amusement ook onbeperkt genieten

kinderen 4 t/m 11 jaar € 20,00,

van drank, eten en lekkernijen.

vanaf 12 jaar € 27,50.

uiterlijk 28 mei. Er rijdt 1 bus, vol=vol!
Meer informatie via Leo Küsters,
Dr. Philipsstraat 49 of
Jeu Extra, Weijenbergstraat 14.

Kienvereniging Mariarade organiseert

Marathon kienen

Kom op zaterdag 24 mei marathon

Een serie kost € 34,00,

kienen in het gemeenschapshuis.

2 series € 37,00, 3 series € 40,00

39 rondes en 115 geldprijzen.

en 4 series € 42,00.

Zaal open om 14.00 uur, aanvang

Prijzen inclusief diverse versnaperingen

15.00 uur.

en een consumptiepenning.
Voor nadere informatie, Jeu Extra 06 – 16 02 97 45.

Vrijwilligers gezocht

Sprookjestocht
Zoals ieder jaar organiseert Buurtvereniging Mariarade ook dit jaar

Buurtvereniging

weer een Sprookjestocht voor jong

Mariarade organiseert

en oud, groot en klein door de wijk

Kwajongen
Speciaal voor de actieve

Mariarade.
De activiteit staat gepland voor
zondag 7 september.

kaarters onder ons, organiseert
Buurtvereniging Mariarade

Wij zijn op zoek naar mensen en

maandelijks op donderdagavond

verenigingen die hier graag een

een kaartavond Kwajongen.

bijdrage aan willen leveren.

Iedereen is welkom
om een kaartje te leggen

Eventueel kan de buurtvereniging

in Gemeenschapshuis Mariarade.

steun bieden bij het uit te voeren
sprookje, de kostuums en materialen.

Aanvang telkens om 20.00 uur.
Doe gezellig mee op donderdagavond 22 mei, 10 juli, 7 augustus,
18 september, 9 oktober,
13 november en 18 december.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,00
per keer. Er zijn drie kaartprijzen
per avond te winnen. Alle overige

Interesse om deel te nemen als sprookjesfiguur of nieuwsgierig
naar meer informatie, neem gerust contact met ons op via
info@bv-mariarade.nl of Anna Merenda 06 -40 56 14 87.

deelnemers krijgen een
deelnameprijs.
Om deel te nemen aan de competitie
dient u zeven keer te hebben deel

Feestavond Buurtvereniging Mariarade

The Hurricanes

genomen aan de kaartavond
Zaterdag 28 juni treden de Hurri-

aan de kassa. Voorverkoop via

individueel.

canes op in het gemeenschapshuis.

gemeenschapshuis Mariarade,

Voor nadere informatie,
Jeu Extra 06 – 16 02 97 45.

Aanvang 20.30 uur. Kaarten kosten

The Read Shop Hoensbroek en

€ 4,00 in de voorverkoop en € 5,00

Jeu Extra, Weijenbergstraat 14.

in 2014. De stand hiervan is

