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Zondag 6 januari, aanvang 14.00 uur, toegang gratis

Activiteitenoverzicht
02-december

zie pag. 3 Sinterklaasmiddag BVM

Gemeenschapshuis

∞

08-december
Kerst en Hobby Markt
Zangkoor St. Jozef
Gemeenschapshuis

∞

09-december
Kerst en Hobby Markt
Zangkoor St. Jozef
Gemeenschapshuis

NieuwjaarsTref SBWM en BVM
De traditionele Nieuwjaarstref
van SBWM wordt dit jaar georganiseerd door de BuurtVereniging
Mariarade (BVM). Het wordt voor
hen de aftrap van een groots
opgezet jubileumjaar.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom,
de entree is gratis. Na twee korte toespraakjes zullen wij gezamenlijk een
glas Champagne heffen en op het
nieuwe jaar klinken.

waardigheden. Ook benieuwd of u er
leuk opstaat? Kom dan kijken tijdens

∞

De organisatoren hopen dat er dit

de Nieuwjaarstref.

jaar extra veel mensen naar de

Wij danken Emiel en de BVM nu

15-december
Kerst Schieten R.K.W.B.C.M.
Gemeenschapshuis

Nieuwjaarstref Mariarade komen.

alvast voor dit fraaie stukje ge-

Het is namelijk goed om elkaar aan

schiedschrijving over onze wijk.

Winterwende St. Christoffel
HK Scouting

spreken, de beste wensen over te

De BVM bestaat in 2013 maar liefst

brengen en samen te dromen over

25 jaar. Reden voor een vol jubileum-

Kerstkwajongen BVM
Louter Kabouter

de vele mooie dingen die in 2013

programma, maar daar zullen de mensen

op het programma staan.

van BVM u natuurlijk nog alles over

∞

16-december
Kerstconcert Fanfare St. Hubertus
Gemeenschapshuis

het begin van het nieuwe jaar te

vertellen. De grote activiteiten staan
Programma

in ieder geval al aangekondigd in de

Na de Champagne is er een lekker

Evenementenkalender.

vol programma met optredens van

∞

het Breuker Shantikoor, de Breuker

De Nieuwjaarstref Mariarade wordt

20-december
Seniorenmiddag SBWM
Gemeenschapshuis

Neutjes, Patrick uit Ierland en Lia

jaarlijks door een andere vereniging

en Herman uit ons eigen Mariarade.

uit de wijk georganiseerd. De bedoeling

Tussendoor zal DJ Jos van Gestel

is dat de verenigingen, instanties en

voor sfeervolle muziek zorgen.

inwoners allemaal een kijkje komen

∞

nemen. Hoe meer zielen, hoe meer

06-januari
NieuwjaarsTref SBWM en BVM
Gemeenschapshuis Mariarade

!

vreugd. Ook de vertegenwoordigers
van de gemeente, de woningstichtingen
en de politie komen langs.
Kom ook, het kost niets. BVM, SBWM
en beheerders Jeroen en Kim zorgen
zelfs voor lekkere hapjes en een mooi

De volgende nieuwsbrief
verschijnt eind januari
Teksten aanleveren
voor 10 januari

Het klapstuk van de dag is echter

aandenken.

de videopresentatie die Emiel Bernardi,

Laat samen met ons zien dat het heel

bestuurslid van BVM, heeft gemaakt.

gezellig kan zijn in ons eigen gemeen-

Alle verenigingen die in onze wijk actief

schapshuis en dat wij als wijkbewoners

zijn worden in deze video getoond,

elkaar voor het nieuwe jaar alle goeds

met hun activiteiten en andere wetens-

wensen!

Vergaderdata SBWM 2013

Kom ook eens luisteren of meepraten
De vergaderingen van het bestuur van de Stichting Buurtgericht Werken zijn bijna altijd openbaar. Inwoners van
Mariarade en vertegenwoordigers van verenigingen kunnen aan het begin van de vergadering hun vraag of probleem
voorleggen. Dit wordt dan meteen besproken, samen met de aanwezige adviseurs van gemeente, politie, handhaving
en woningstichtingen.
Na dit agendapunt met de fraaie naam “gasten aan het woord”, kunt u naar huis gaan of de hele vergadering bijwonen.
U hoeft zich vooraf niet op te geven, maar als het voor u een erg belangrijk onderwerp is, bel dan even met het secretariaat. Het bestuur kan zich dan optimaal voorbereiden.
De vergaderingen van het bestuur van SBWM voor het komende jaar:

23 januari

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

20 maart

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

15 mei

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

27 mei

Maandag

19.30 uur

Voortgangsoverleg*

Nog niet bekend

10 juli

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

28 augustus

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

30 oktober

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

			

20.00 uur

Verenigingsavond / Evenementenkalender**

25 november

Maandag

19.30 uur

Voortgangsoverleg*

Nog niet bekend

11 december

Woensdag

19.00 uur

Bestuur SBWM 		

Gemeenschapshuis

*Het voortgangsoverleg is voor alle participanten van Mariarade, hier wordt men voor uitgenodigd.
**De verenigingsavond is bedoeld om de Evenementenkalender vast te stellen.
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Kinderopvang Humanitas
Tijdens Burendag 2012 hebben
de kinderen van dagverblijf De
Bromtol en de buitenschoolse
opvang De Bijenkorf een begin
gemaakt met het schoonhouden
van Mariarade.
Wij hopen dat u helpt om onze

wat rommel in de straten

wijk ook in de toekomst schoon

of struiken op te ruimen.

te houden, door zelf af en toe

Namens alle kinderen; Bedankt!

Evenementenkalender 2013
De nieuwe Evenementenkalender wordt een dezer dagen bij u thuis bezorgd. Net als voorgaande jaren staan alle
adressen van de contactpersonen van scholen, verenigingen, instellingen e.d hierop vermeld. Daarnaast een aantal
vaste en een groot aantal eenmalige evenementen. Het jaar 2013 staat weer bol van de activiteiten.

Belangrijke
Telefoonnummers

De Nieuwsbrief Mariarade
is er voor U!
Don derd ag

4 okto ber 201

Kienen tijde 2
Seniorenm ns
iddag

Huisartsenpost Nightcare
577 88 44

Belangrijke
Telefoonnumm
ers

Nieuwsbrie

De participanten van Stichting Buurtgericht
Donderdag
4 oktober vindt
in het
Gemeenschap
shuis Mariar
ade
weer een senior
enmiddag plaats
.
Deze midda
g heeft naast
het
gezellig samen
zijn, “kiene
n” als
hoofdthema.
Er worden 14
ronden
gespeeld, te
weten 7 vóór
en 7 na
de pauze. De
organisatie
heeft
gezorgd voor
leuke prijsje
s.

Alarm numm
er
112

Brandweer
(geen spoed
)
088 - 450 74
50

De toegang is
zoals altijd vrij
voor alle
50 +ers van Mariara
de en voor iederee
n
is er uiteraard
een gratis kop
kofﬁe “met”.

Politie (geen
spoed)
Algemeen numme
r (ook wijkag
ent)
0900 - 88 44

Werken Mariarade, de vele verenigingen
De aanvang
is 14.00 uur.
De zaal gaat
open om 13.30
uur.

Meld Misda
ad Anoniem
0800 - 70 00

in onze wijk en de bewoners van Mariarade
De kosten bedrag
en € 3,00 voor
een
grote en € 0,50
voor een kleine
kaart.

De laatste Seniore
nmiddag van
2012
zal plaatsvinden
op 20 decemb
er met
als thema “Kersts
tukjes maken
”.

Huisartsenpo

st Nightcare
577 88 44

Atrium MC
Heerlen
576 66 66

kunnen teksten aanleveren voor deze
Nieuwsbrief.

Gemeente
Algemeen numme
r (receptie)
14 045
Servicetelefoo
n Openbare
Ruimte
(Het numme
r voor klachten
over
verkeer, straatve
rlichting,
stadsreiniging,
riool etc.)

pshuis Mariar
ade
045 - 528 68
95

De redactie
bepaald uiteind
elijk of
de teksten geschik
t zijn, maar
we
proberen zo
veel mogelijk
kopij
mee te nemen
.
Aanleveren of
meer inform
atie?
info@SBWM.n
l

Aanleveren of meer informatie?
info@SBWM.nl

2 november
Allerzielen
Parochie / Zangko Lof
or St. Jozef
3 november
Binnensportda
g
BVM

Colofon

Deze Nieuws
brief is een uitgave
van Stichting
Buurtgericht
Werken
Mariarade en
wordt een aantal
keren
per jaar uitgege
ven.
Voor vragen
of opmerkingen
kunt u terecht
bij:
Secretariaat

Chris Tiekstr
a
Weijenbergstr
aat 12
6431 AL Hoensb
roek.
T. 06 - 53 25
98 97
E. info@sbwm.n
l
W. www.sbwm.n
l

Gezinnen die
in het bezit zijn
van
een seizoenskaart,
krijgen voor
de
kinderen een
gratis attract
ie kaart
met daarop
4 x attracties,
glaasje
limo, zakje chips
en een versna
pering. Kinderen
die geen seizoen
skaart hebben
betalen hiervoo
r
slechts € 5,00
(4x attracties,
zakje
chips, limo en
een versnapering)
.

20 oktober
Sprokkel Natuur
Scouting St.
Christoffel

teksten geschikt zijn, maar we proberen
De participanten
van Stichting
Buurtgericht
Werken Mariara
de,
de vele verenig
ingen in onze
wijk
en de bewon
ers van Mariara
de
kunnen teksten
aanleveren voor
deze Nieuws
brief.

Zondag 23
september
gaan
de poorten
van de speelt
uin
Mariarade voor
de laatste keer
dit seizoen
open. Het afsluit
ingsfeest is voor
iedereen gratis
toegankelijk.

14 oktober
Herfstwandelin
g
BVM

Landelijke
storingslijne
n
Blokkeren bankpa
ssen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30
40

!

4 november
St. Hubertusvieri
ng
Parochie / Alle
zangkoren
Huldiging Jubilar
issen
Fanfare St. Hubert
us
17 november
Prinsenproclam
atie
C.V. Blauw-Wit
Footprints in
the Dark
Scouting St.
Christoffel

De volgende
nieuwsbrief
verschijnt eind
november
Teksten aanle
veren
voor 10 novem
ber

f

2012

Groot afslui
tfeest
Speeltuin Ma
riarade

rzicht

13 oktober
Wienertreffen
C.V. de Kangar
oes

Gemeenscha

voor U!

zie pag. 3

Werken Mariarade

13 - Nr.
97 - Septem
ber

23 september
Afsluiting Speeltu
Speeltuin Mariara in
de
30 september
Eucharistievie
Parochie / Zangko ring
or St. Jozef

6 oktober
Oktoberfest
C.V. Blauw-Wit

SBWM
06 - 53 25 98
97

De Nieuwsb
rief te
Maria
zo veel mogelijk kopij
mee
nemen.
rade
is er

Evenement
enkalender 201
3

4 oktober
Seniorenmidda
g
SBWM

14 045

RD4
543 71 00

De redactie bepaald uiteindelijk of de

Stichting Buurtgericht

Jaargang

Deze keer in
Spotlight:

Activiteitenove

Dierenambul
ance
0900 - 443 32
24

Alarm nummer
112

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 geniete
n 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-b
orn (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 Mariara
de
organiseert
in samenwerkin
g en
met steun van
het Oranje Fonds
een grandioze
Burendag, op
23 september.
Dit is tevens
de
afsluitingsdag
, van de speeltu
in
voor dit jaar.

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

kinderen geplan
t, dit zal omstre
eks
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 afsluitingsfee
st
voor iederee
n die de speeltu
in en
warm hart toedraa
gt.

Atrium MC Heerlen
576 66 66
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
Gemeente
Algemeen nummer (receptie)
Servicetelefoon Openbare Ruimte

Seniorenmiddag, donderdag 20 december

Kerststukje maken

Donderdag 20 december vindt de

In verband met de inkoop van de

laatste activiteit van de Werkgroep

benodigde materialen dient u zich

Senioren van 2012 plaats in het

vooraf in te schrijven.

Gemeenschapshuis Mariarade.
Onder deskundige leiding gaan

Als u niet wilt deelnemen is er

we Kerststukjes maken.

uiteraard ook gelegenheid om, onder

U dient zelf een schilmesje, schaar of

het genot van een “kopje koffie met”

tangetje en een platte schaal mee te

een gezellig babbeltje te maken, een

nemen. Voor de overige materialen

kaartje te leggen of een spelletje te

wordt gezorgd.

spelen.

De eigen bijdrage bedraagt € 7,00
per persoon.

Aanvang 14.00 uur,

Het betalen van de eigen bijdrage

de zaal gaat open om 13.30 uur.

(verkeer, straatverlichting,
stadsreiniging, riool etc.)

14 045

RD4
543 71 00
SBWM
06 - 53 25 98 97
Landelijke storingslijnen
Blokkeren bankpassen
0800 - 03 13
Gas en electra
0800 - 90 09
Kabel Ziggo
0900 - 18 84
Water
0800 - 023 30 40
Gemeenschapshuis Mariarade
045 - 528 68 95

kan voor aanvang in het Gemeenschapshuis. Het aantal deelnemers

Iedere 55+er van Mariarade is welkom!

is beperkt, dus VOL is VOL !

Inschrijfformulier Seniorenmiddag “Kerststukjes maken”
Inleveren voor 26 november 2012.

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:

Naam:
Adres:
Telefoon:
Inleveradressen: familie Smits, Hommerterweg 94 of
		

Colofon

familie Toonen Weijenbergstraat 124

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

