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SBWM komt op 12 september naar u toe!
Activiteitenoverzicht
4 - september
Seizoensopening / Open inkom
Scouting St. Christoffel
HK
∞
6 - september
Rommelmarkt
ANBO
∞
13 - september
Dansen
De Koffiepot
∞
Sprookjestocht
BVM
Mariarade
∞
19 - september
Grote BBQ
ANBO
∞
20 - september
Buurtdag Mariarade
SBWM - Diverse verenigingen
Mariarade
∞
27 - september
Schatgraverstocht
BVM
Mariarade
∞
1 - oktober
Seniorendag
“Praten over de dood”
SBWM
Gemeenschapshuis
∞
3 - oktober
Oktoberfeest
C.V. Blauw-Wit
Gemeenschapshuis
∞
Kijk voor meer activiteiten op
www.sbwm.nl
~~~
Zichtbare Schakel Mariarade
Famke Beckers
06 - 42 94 15 63
Voor vragen over zorg, welzijn
of gezondheid.
∞
Buurthulp Hoensbroek
045 - 521 75 65
of
buurthulphoensbroek@heerlen.nl

Tent in de wijk
Omdat niet iedereen naar
een vergadering van Buurtgericht Werken Mariarade
kan komen, gaan wij nu de
buurt in. In onze tent staan
wij zaterdag 12 september
tussen 11 tot 14 uur op het
veldje in de Emmastraat ter
hoogte van nummer 64/66.
Loop gezellig even bij ons aan
en maak een praatje met uw
buurtgenoten.
Lekker ongedwongen ‘niets moet,
alles mag’ is het motto.

Wij zorgen voor koffie en wat
lekkers (met dank aan Slagerij
La Favola).
Naast de bestuursleden van
SBWM zijn ook medewerkers
van de Woningstichtingen
aanwezig. Famke Beckers, de
Zichtbare Schakel, is aanwezig
voor uw vragen over zorg, welzijn en gezondheid.
Tot ziens bij “Tent in de Wijk”.
Bel voor meer informatie met
François van Krevel, 579 05 60

Zondag 13 september

BVM Sprookjestocht
Op zondag 13 september
zullen er weer verschillende
sprookjestaferelen in
Mariarade te bewonderen
zijn. Tussen 13.00 en 14.30
uur vertrekken de deelnemers
vanaf het Scoutinggebouw
St. Christoffel, Randweg 16
Hoensbroek.

Ook zijn er prijzen voor de
mooist verklede deelnemers.
Deelname kost € 2,00 per kind,
leden van Buurtvereniging
Mariarade doen gratis mee.
Elke groep kinderen moet
vergezeld worden van een
volwassen.

Bij ieder sprookje ontvangen
de deelnemende kinderen een
versnapering. Er zijn diverse
opdrachten en vragen tijdens
de tocht, met een prijs voor de
meeste goed beantwoorde vragen.

Voor meer informatie:
Anna Merenda 06 – 40 56 14 87 of info@bv-mariarade.nl

Zondag 20 september, 100 jaar Mariarade
De Buurtdag Mariarade staat
dit jaar in het teken van 100
jaar Mariarade. Er is veel te
doen deze zondag. Zo bouwen
de mensen van HBV Woonpunt
een replica van een woonhuis
anno 1915 na. Op het speelveldje wordt een deel van
een pijler uit de mijntijd
nagebouwd en wordt een
grote Ladiescorner ingericht.

Ook de Speeltuin doet dit jaar
mee. Daarnaast kunnen de
kinderen zich vermaken in de
Kidscorner op het Emmaplein,
bij de bus van Alcander.

Voor de kinderen wordt een
speurtocht gehouden die van
de Kidscorner naar de Speeltuin
voert.
Verenigingen
De Buurtdag Mariarade is ooit
gestart om de verenigingen de
kans te geven zich aan het
publiek te presenteren en om
wat dingen te kunnen verkopen.
Daarnaast hopen zij nieuwe
leden en vrijwilligers te vinden
op deze dag.

Deelnemers buurtmarkt:
Gloeilampen, Blauw-Wit, Kangaroe’s, Leercentrum ANBO, ANBO,
Werkgroep 68 plus 20, Meander,
Zonnebloem, Invalidenbond
Hoensbroek, BVM, Showband
Corio, Breuker Mannenkoor,
Novizorg, Alcander, HBV Woonpunt, Speeltuin Mariarade, SBWM,
Kienclub, Scouting St. Christoffel,
Vrundsjapskoer, Vorkje Prik,
Gemengd Koor St. Jozef en
Humanitas de Bromtol.

Programma
11.00 uur
12.00 uur

12.00 uur
12.30 uur
12.45 uur
13.00 uur
18.00 uur
20.00 uur

Mis in de Mariagrot
Showband Corio
optocht naar terras
(koffie en vlaai)
Start straatmarkt
Presentatie
Jubileumboek
Sleuteloverdracht 		
huis 1915
Opening tentoonstelling
Start verenigingsmarkt
Einde markt
Einde Buurtdag

Voor de diverse commerciële
en tweedehands kraampjes is de
hele Weijenbergstraat tot en met
de Speeltuin gereserveerd.
De kleurplaat die bij deze
nieuwsbrief wordt bezorgd kan
worden ingeleverd bij de stand
bus van Alcander tijdens de
Buurtdag.
Uiteraard maken de kinderen
kans op leuke prijsjes.

Voor meer info: Jeu Extra 06 - 16 02 97 45 of Chris Tiekstra 06 - 53 25 98 97

De Nieuwsbrief
Mariarade
is er voor u!
De participanten van Stichting
Buurtgericht Werken Mariarade,

Kom ook eens
luisteren of meepraten
De vergaderingen van het

even met het secretariaat. Het

bestuur van de Stichting Buurt-

bestuur kan zich dan optimaal

gericht Werken zijn altijd

voorbereiden. De vergaderingen van

openbaar.

het bestuur voor het komende jaar:

de vele verenigingen in onze wijk

woensdag 16 september

en de bewoners van Mariarade

Inwoners van Mariarade en verte-

kunnen teksten aanleveren

genwoordigers van verenigingen

voor deze Nieuwsbrief.

kunnen altijd aan het begin van de

Op woensdag 7 oktober is de

vergadering hun vraag of probleem

gecombineerde verenigingsavond,

voorleggen. Dit wordt dan meteen

vaststellen evenementenkalender

besproken, samen met de aan-

en evaluatie Buurtdag.

De redactie bepaalt uiteindelijk
of de teksten geschikt zijn,
maar we proberen zo veel mogelijk
kopij mee te nemen.
De Nieuwsbrief Mariarade verschijnt

wezige adviseurs van gemeente,
politie, handhaving en woning-

De vergaderingen vinden plaats

stichtingen.

in het Gemeenschapshuis Mariarade,

Na dit agendapunt met de fraaie

aanvang steeds 19.30 uur.

in de oneven maanden, teksten

naam “gasten aan het woord”,

dienen altijd voor de eerste van de

kunt u naar huis gaan. Als u de

maand te worden ingeleverd.
Alle teksten worden gratis geplaatst.
Aanleveren of meer informatie?
info@SBWM.nl

woensdag 18 november

hele vergadering wenst bij te
wonen mag dat natuurlijk ook.
U hoeft zich vooraf niet op te
geven, maar als het voor u een erg
belangrijk onderwerp is, bel dan

Ingezonden brief

Een Ondernemer die Echt Wat Onderneemt
Ik woon al zestien jaar heel
dicht bij een slager, maar
ik was nooit bij hem binnen
geweest. Terwijl andere
mensen mij voorbij liepen
en naar binnen gingen, moest
ik altijd buiten voor de winkel
zitten want mijn rolstoel kon
niet de hoge stoep op die
voor de deur was.

Na meer dan veertig jaar in een
rolstoel zitten, ben ik wel gewend
om niet overal binnen te kunnen
en ik verwacht ook geen grote
verbouwingen om dit mogelijk
te maken. Maar wanneer de
oplossing een kleine moeite is
zoals een plank voor de winkel
te leggen, of een aanpassing van
de stoep is, stel ik dat op prijs.

In plaats vanuit zijn etalage een
keuze te kunnen maken, keek ik
door de ramen en zag bijna niks.
Dus ik haalde alleen maar wat we
af en toe vergeten hadden bij de
supermarkt.
Of ik wat bij hem kocht was altijd
een kwestie van of ik contant
geld thuis had. Pinnen door het
raam ging absolute niet.

Afhandeling op straat, terwijl
mensen staan te kijken is echt
niet prettig.
De nieuwe slagerij realiseerde
zich meteen dat ik niet naar
binnen kon en zei, “Hier gaan
we wat aan doen.”
Ik had deze belofte wel vaak van
winkeliers gehoord, maar de
slager is echt een ondernemer
die wat onderneemt.
Hij heeft de stoep aangepast en
een deurbel geplaatst zodat als
ik binnen wil, hij de deur voor me
opent. Ik kan nu, net als iedereen,
naar binnen.
Hiervoor ben ik slagerij La Favola
heel erg dankbaar.

Christine (links), Bertha en François

Christine Regber-Martens

SBWM Bestuur
SBWM wil graag groeien

Bestuursleden gezocht
Het bestuur van de Stichting Buurtgericht Werken Mariarade is op
zoek naar uitbreiding. Wij willen graag meer bestuursleden om meer
voor onze wijk te kunnen doen. Het gaat om vrijwilligers werk
van slechts een paar uurtjes in de maand.
Iedereen kan een taak kiezen die het beste bij hem of haar past.

Voorzitter
Chris Tiekstra
info@sbwm.nl

Vicevoorzitter
Jeroen Hendriks
info@sbwm.nl

Penningmeester
Bertha Jongen
info@sbwm.nl

2e Penningmeester
François van Krevel
info@sbwm.nl

Bestuurslid
Henri Zoetbrood
info@sbwm.nl

Wijkagent
Wiebe Veenstra
0900 – 8844

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met
Chris Tiekstra via 06 - 53 25 98 97

Seniorenmiddag 1 oktober

Praten over de dood
Over sommige dingen willen
mensen niet graag praten.
Eén daarvan is de dood.
Maar toch ontkomen we
er allemaal niet aan!
In ons leven krijgt ieder mens
gemiddeld 3,5 keer van zeer
dichtbij te maken met de dood.
En op momenten dat dit gebeurd
is dat natuurlijk triest.
Steeds vaker denken mensen na
over hun uitvaart. Daarom staat
de volgende Seniorenmiddag in
het teken van een voorlichtingsavond over “het einde van
mijn leven”.
Peter van Eert van Monuta
uitvaartverzorging zal samen
met collega Marie-José Dohmen,
een presentatie geven:
“Gaan zoals je bent…”.
De presentatie laat een aantal
mogelijkheden zien hoe je aan
een uitvaart invulling kunt geven,
van een Koninklijke uitvaart tot
uitbundig of ingetogen.

Ieder heeft zo zijn eigen wensen.
Weet u bijvoorbeeld wat de
wensen van uw partner zijn?
Wellicht is het tijd om eens na te
denken over uw en uw partners
uitvaart. Nu is er geen druk en
kan het in een ontspannen sfeer,
onder het genot van een kop
koffie en een stuk vlaai over
de mogelijkheden gesproken
worden.
Diner
Na afloop van de gratis presentatie,
omstreeks 16.30 kunt u wederom
deelnemen aan een heerlijk
diner. Het diner kost slechts
€ 5,00 p.p. en het aantal
deelnemers neemt nog elke
Seniorenmiddag toe.
Voor de Seniorenmiddag op
1 oktober hoeft u zich niet op
te geven, voor het diner wel.
Zaal open		
13.30 uur
Aanvang presentatie 14.00 uur
Aanvang diner
16.30 uur

Inschrijfformulier Seniorenmiddag 1 oktober “Diner”

Ik wil graag deelnemen aan het diner (€ 5,00)
Naam:
Adres:
Telefoon:
Inleveren vóór 24 september 2015.
Inleveradres: Gemeenschapshuis, Op de Weyenberg 11
			
Of via mail: jeroen@chapeaucatering.nl

Gemeente

Buurtwethouder
Jordy Clemens

Gebiedsregisseur
Bart Vliegen

Adviseurs

Opbouwwerker
Alcander
Anne Schutte
aschutte@alcander.nl

Woonpunt
Severine Louf
s.louf@woonpunt.nl

Zichtbare Schakel
Meander
Famke Beckers
famkebeckers@mgzl.nl

De Voorzorg
Celine Dassen
c.dassen@wsdevoorzorg.nl

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, 06 - 53 25 98 97
Kijk voor meer informatie op
www.sbwm.nl

De Nieuwsbrief Mariarade verschijnt
alle oneven maanden (medio maand).
Inleveren teksten voor 1 november.

