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Gratis vervoer voor deelnemers processie

Sacramentsprocessie en
Kloosterkoloniefeest
Zondag 9 juni wordt wederom het

De route gaat dan verder via de

Kloosterkoloniefeest in de speeltuin

Paadweg naar het gebouw van de

gehouden. Traditioneel trekt dan de

ANBO, waar een tweede rustaltaar

Sacramentsprocessie door onze wijk.

staat. Vervolgens via de Pastoor-

Sinds afgelopen jaar doen we dat

kuilenweg naar de Kleine st. Jan

samen met Parochie st. Jan Hoens-

met het 3e rustaltaar.

broek. De dag start om 9.30 uur met

Tot slot loopt de stoep via de Juliana

een H. Mis in de Heilig Hart Kerk van

Bernhardlaan naar het Horstplein,

Mariarade. Bij goed weer wordt de

waar de processie wordt ontbonden.

mis opgedragen in de Lourdesgrot.
Na afloop is er gratis koffie met vlaai
Aansluitend, omstreeks 10.30 uur,

in de speeltuin van Mariarade.

vertrekt de Sacramentsprocessie

Wij vragen om uw auto niet op de

via de volgende route:

route van de processie te parkeren,

Paterslaan – Weyenbergstraat –

om vlaggen en versieringen aan uw

Speeltuin. Hier zal een nieuw rustaltaar,

huis langs de route op te hangen en

geschonken door B.V.M. plechtig worden

om zelf of in verenigingsverband

ingezegend door Pastoor Nevelstein.

mee te lopen in de processie.

Gratis vervoer deelnemers processie
Vanaf 08.45 uur

Van de Grote st. Jan

Naar de Heilig Hart Kerk Mariarade

Vanaf 11.15 uur

Van ANBO		

Naar Speeltuin / Kerk Mariarade

Vanaf 12.30 uur

Van Horstplein

Naar Speeltuin / Kerk Mariarade

Donderdag 6 juni Gemeenschapshuis Mariarade

Kienen tijdens Seniorenmiddag
Donderdag 6 juni vindt in het

Mariarade en voor iedereen is er

Gemeenschapshuis Mariarade weer

uiteraard een gratis kop koffie “met”.

een Seniorenmiddag plaats.
Deze middag heeft naast het gezellig
samenzijn, “kienen” als hoofdthema.
Er worden 14 ronden gespeeld, te
weten 7 vóór en 7 na de pauze.
De organisatie heeft gezorgd voor
leuke prijsjes. De kosten bedragen
€ 3,00 voor een grote en € 0,50
voor een kleine kaart. De toegang is

De aanvang is 14.00 uur. De zaal

zoals altijd vrij voor alle 50+ers van

gaat open om 13.30 uur.

Maak ook gebruik van dit gratis communicatiemiddel

Zaterdag 1 juni

Nieuwsbrief om
de twee maanden

Concert
Fanfare St. Hubertus viert haar 75
jarig jubileum met een jubileumcon-

De Nieuwsbrief SBWM is er voor u!

vermelden, zodat onze lezers weten

cert “In de Heugden”, Sittarderweg

Iedereen kan stukjes tekst aanleve-

waar ze terecht moeten met even-

143b in Heerlen.

ren en de redactie probeert zoveel

tuele vragen.

Zaal open 19.30 uur, entree gratis.

Teksten kunnen worden aangeleverd

De Nieuwsbrief SBWM verschijnt

Iedereen is van harte welkom.

via het algemene mailadres

altijd in de laatste week van de

Kijk voor meer informatie op

info@sbwm.nl.

oneven maanden. U kunt uw teksten

www.fanfare-sinthubertus.nl.

mogelijk teksten mee te nemen.

(en foto’s) aanleveren tot de 10de
Vergeet niet om een mailadres of

van de maand waarin het blad wordt

telefoonnummer in de tekst te

verspreid.

Mariarade ontvangt de Black Stars
In het kader van haar 25-jarig

Wie kent niet de muziek van o.a.

bestaan organiseert Buurtvereniging

Cliff Richard and The Shadows,

Mariarade een aantal extra festivi-

de Beatles, de Rolling Stones,

- Jeu Extra, Weijenbergstraat 14

teiten. Zij kunnen melden dat een

Elvis Presley en Buddy Holly?

- Emil Bernardi, Emmastraat 36

van de oudste en bekendste bands

De avond begint om 20.00 uur en

- Leo Kusters, Dr. Philipsstraat 49

uit de mijnstreek is gestrikt om in het

zal tot in de kleine uurtjes duren.

De BVM en de Black Stars zorgen

Gemeenschapshuis Mariarade op te

Toegangskaartjes à € 5,00 zijn te

samen voor de sfeer.

komen treden. Op zaterdag 22 juni

verkrijgen bij de volgende voor-

Zorgt u voor de gezelligheid?

komen de Black Stars naar Mariarade.

verkoopadressen:

- Gemeenschapshuis Mariarade,
Op de Weijenberg 11

Speeltuin Walibi Holland
Op zondag 16 juni organiseert

een 5D-bioscoop en tal van andere

Voor inschrijving en beschikbaarheid

Buurtvereniging Mariarade, in

attracties voor groot en klein.

kunt u tot uiterlijk vrijdag 14 juni

samenwerking met CV Blauw Wit,

Om 7.15 uur verzamelen we bij de

terecht bij Jeu Extra, Weijenberg-

haar jaarlijkse Buurttrip. Dit uitstapje

kerk van Mariarade, waarna vertrek

straat 14.

zorgt ieder jaar weer voor vermaak

per luxe touringcar.

Hij is telefonisch bereikbaar op

voor groot en klein. Dit jaar gaan we

De bus wordt omstreeks 20.00 uur in

045 - 205 70 87 of 06 - 16 02 97 45.

niet zo maar naar de speeltuin, maar

Mariarade terugverwacht.

naar Walibi Holland in Biddinghuizen.
Het is nog mogelijk om mee te gaan.
Een speeltuin voor gevorderden dus,

€ 15,00 voor kinderen t/m 2 jaar,

met maar liefst 6 achtbanen, wild-

€ 20,00 voor 3 t/m 5-jarigen en

waterbanen, een reuzenrad, shows,

€ 40,00 voor 6 jaar en ouder.

Blije kinderen fleuren Mariarade op
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Bijzondere Koninginnedag
in Mariarade
Koninginnedag 2013 was in

een bekertje drinken en een

diverse opzichten een bijzondere

lekkere muffin. De prijzen voor

dag. Natuurlijk is het de dag

de mooist versierde fietsen

waarop wij na meer dan 100 jaar

werden door niemand minder

weer een Koning kregen.

dan onze burgemeester Paul

Ondanks dit grote feest en de

Depla uitgereikt. Daarna ging de

vele televisie-uitzendingen

rommelmarkt van start. Het was

waren er ruim 40 kinderen naar

een bijzondere dag, met mooi

de speeltuin gekomen met hun

weer en een gezellige drukte.

versierde fiets. Het blijft een

SBWM wil graag alle vrijwilligers

prachtig beeld om al die kinderen

bedanken die hebben meege-

trots en blij door de wijk te zien

holpen om deze dag tot een

fietsen. Bij terugkomst was er

succes te maken.

De prijswinnaars van 2013
Blije kinderen.

0 – 3 jaar		

1e prijs		

Luc Cuenen

				

2e prijs

Ysabel Valkenburg

				

3de prijs

Fee Wijnen

4 – 5 jaar		

1e prijs

Madien

				

2e prijs

Kyana Boss

				

3de prijs

Giorgia

6 – 8 jaar		

1e prijs

Vince Dijkstra

				

2e prijs

Max Kinderman

				

3de prijs

Sam Kinderman

9 – 12 jaar		

1e prijs		

Domenic van de Burgt

Om 21.30 uur ging een grote stoet van ouders en kinderen met hun
lampion, onder aanvoering van de Fanfare St. Hubertus, op pad naar
Kasteel Hoensbroek. Bij de droomvijver werd om 22.00 uur weer een
Burgemeester Depla en voorzitter
Sef Toonen (l).

spetterende vuurwerkshow verzorgd door de Oranje Vereniging
Heerlen en de vier buurtstichtingen uit Hoensbroek.

Gedenkplaat bij de Koningslinde op het Van Grunsvenplein, onthuld op 30 april door
burgemeester Depla en Chris Tiekstra, voorzitter Oranje Vereniging Heerlen.

Dodenherdenking Hoensbroek

Voor de tiende maal verzorgde

Chris Tiekstra organiseert deze

Net als vorig jaar krijg hij hulp van

SBWM, samen met de andere drie

herdenking (ook voor de tiende

onze eigen Scouting St. Christoffel

buurtstichtingen uit Hoensbroek de

maal) en is de ceremoniemeester.

waardoor de plechtigheid extra

Dodenherdenking.

cachet krijgt.

Kom ook meepraten
De vergaderingen van het bestuur

De vergaderingen van het bestuur

van de Stichting Buurtgericht Werken

voor het komende jaar:

zijn altijd openbaar. Inwoners van

10-07 19.00 uur Bestuur

Mariarade en vertegenwoordigers

28-08 19.00 uur Bestuur

van verenigingen kunnen altijd aan

30-10 19.00 uur Bestuur

het begin van de vergadering hun

		

vraag of probleem voorleggen.

11-12 19.00 uur Bestuur

20.00 uur Evenementenkalender

Collecte scouting St. Christoffel
voor gehandicapten
Scouting St. Christoffel collecteert al

bij u aan. Laat hen niet voor uw

jaren in Mariarade voor het Ango

dichte deur staan, maar doneer

fonds tijdens de Nationale Collecte

een bijdrage in de collectebus.

Handicap. Ango wil mensen met een
beperking of chronische ziekte

Scouting St. Christoffel

gewoon mee laten doen in de maat-

Info: 045 – 521 49 95

schappij.

www.scouting-sintchristoffel.nl

Op zaterdag 15 juni kloppen de in
scoutinguniform geklede jeugdleden

Stichting Buurtgericht
Werken Mariarade
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
E. info@sbwm.nl
W. www.sbwm.nl

De nieuwsbrief SBWM
verschijnt alle oneven maanden
(einde van de maand).
Inleveren teksten
voor 10 juli.

